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Seznam rozhodnutí v pořadí časovém. 

1934: 

čís. tis. 

leden 4. R I 1271/33 . · 13161 leden, 20. Rv II 1057/33 13204 

» 4. Rv I 897/32 . · 13162 » 25. R I 7/34 · 13205 

» ll. R I 1021/33 . · 13163 » 25. Rv I 935/32 . · 13206 

» ll. R I 1165/33 . · 13164 » 25. Rv I 1493/32 · 13207 

» ll. R I 1283/33 . · 13165 » 25. Rv I 1633/32 · 13208 

» ll. Rv I 786/32 . · 13166 » 25. R II 567/33 . · 13209 

» ll. Rv I 856/32 . · 13167 » 25. R II 570/33 · 13210 

» ll. Rv I 1J29/33 · 13168 » 25. R II 584/33 · 13211 

» ll. Rv I 2503/33 · 13169 » 26. R I 1307/33 . · 13212 

» ll. Rv II 493/32 · 13170 » 26. R I 1331/33 . · 13213 
» 12. R I 694/33 · 13171 » 26. R I 1338/33 . · 13214 

» 12. R I 1046/33 . · 13172 » 26. R I 1340/33 . · 13215 

» 12. Rv I 1393/32 · 13173 » 26. R I 17/34 . · 13216 

» 12. R II 534/33 · 13174 » 26. Rv I 136/32 . · 13217 

" 12. R II 558/33 . · 13175 » 26. Rv 1 1309/32 · 13218 

» 12. Rv II 781/32 · 13176 » 26. R II 576/33 . · 13219 

» 13. Rv I 147/32 . · 13177 » 26. Rv II 346/32 · 13220 

» 13. Rv I 1338/32 · 13178 » 26. Rv II 551/32 · 13221 

» 13. Rv II 479/32 · 13179 » 26. Rv II 216/33 · 13222 
» 18. R I 1076/33 . · 13180 » 27. R I 1301/33 · 13223 
» 18. R I 1264/33 . · 13181 » 27. Rv I 1870/32 · 13224 

» 18. R I 1299133 . · 13182 » 27. R II 530/33 . · 13225 

» 18. Rv I 539/32 . · 13183 » 27. R II 595/33 . · 13226 

» 18. R II 439/33 . · 13184 » 27. R II 6/34 · 13227 

» 18. R II 473/33 . · 13185 » 29. Ck I 2/33 · 13228 

» 18. R II 552/33 . · 13186 » 29. Co I 4/33 · 13229 

» 18. Rv II 380/33 13187 
» 19. R I 1268/33 . · 13188 únor I. R I 1004/33 · 13230 

» 19. R I 1269/33 . · 13189 » I. R I 1296/33 · 13231 

» 19. R I 1311/33 . · 13190 » I. R I 1303/33 . 13232 

» 19. R I 1318/33 . · 13191 » I. R I 1328/33 . · 13233 

» 19. Rv I 261/32 . · 13192 » I. R I 28/34 · 13234 

" 19. Rv I 1035/32 · 13193 » I. Rv I 991/32 . · 13235 

» 19. Rv I 1161/32 · 13194 » I. Rv I 1335/32 . · 13236 
» 19. Rv I 1408/32 · 13195 » I. Nd II 12/34 . · 13237 

» 19. Rv I 2538/33 · 13196 » 2. R I 1061/33 . · 13238 

» 19. R II 581/33 . · 13197 » 2. R I 1336/33 · 13239 

» 19. Rv II 59/32 . · 13198 » 2. R I 4/34 . · 13240 

» 20. R I 1274/33 . · 13199 » 2. R I 10/34 · 13241 

» 20. R I 1284/33 . · 13200 » 2. R I 23/34 · 13242 

» 20. Rv I 1329/32 · 13201 » 2. R I 25/34 · 13243 

» 20. R II 591/33 . · 13202 » 2. Rv I 240/32 · 13244 

» 20. Rv II 341/32 . · 13203 » 2. Rv I 1245/32 . 13245 

Oenerálni rejstříky civilní. 
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Čís. Čís. Čís. Cís. 

únor 2. Rv I 1503/32 . · 13246 únor 17. R I 1288/33 13299 
» 2. Rv I 2114/33 . · 13247 » 17. R I 96/34 

březen 8: Ry 1 1656/32 13352 březen 28. Rv 1 2179/32 
13300 

13405 

» 2. Rv I 2527/33 . · 13248 » 22. R I 1241/33 · 13301 
» 8. R II 83/34 . · 13353 » 28. Rv 1 358/34 13406 

.; 2. Rv II 424/32 . · 13249 » .22. R I 1327/33 · 13302 
> 8. Rv II 641/32 · 13354 » 28. R II 94(34 '. 

» 3. R I 1273(33 · 13250 
» 9. Rv I 551(32 · 13355 

· 13407 

» 22. R I 119(34 . · 13303 
» 28. Rv II 420(32 · 13408 

» 3. Rv I 1153(32 . · 13251 » 22. Ry I 1222(32 . · 13304 
» 9. Ry I 703(32 · 13356 » 29. R I 85(34 . · 13409 

» 3. Ry I 1760(32 . · 13252 » 22. Rv I 1250/32 . · 13305 
» 9. Ry 1 1377(32 · 13357 » 29. H I 204(34 .' · 13410 

» 3. Rv I 1858/32 . · 13253 » 22. Ry I 240/34 . · 13306 
» 9. R II 67(34 . .13358 » 29. R I 271(34 . · 13411 

» 3. Rv I 1534/33 . · 13254 » 22 .. R II 35(34 . · 13307 
» 9. Ry lol 107/34 · 13359 » 23. R I 276(34 . · 13412 

» 3. R II 489/33 · 13255 » 22. Rv II 322(32 . · 13308 
» 9. Ry 1,1 135/34 · 13360 » 29. Rv I 385(32 · 13413 

» 3. R II 574/33 13256 » 22. Rv II 631(32 . · 13309 
» 10. R I 149/34 . · 13361 » 29. R II 110(34 · 13414 

» 3. Ry II 531/32 . · \3257 » 22. Rv 1,1 48/34 . · 13310 
» 10. Rv I 355(32 · 13362 » 29. Rv II 189(34 · 13415 

» 8. Rv I 893/32 · 13258 » 22. Rv II 77(34 . · 13311 
> 10. Rv I 1158(32 · 13363 

» 8. Rv I 91/34 ' .,13259 » 23. Rv I 395/32 . · 13212 
» 10. H II 15(34 . · 13364 duben 5. R I 240(34 . · 13416 

15. R I 14/34 . · 13365 » 5. R I 241/34 . 

» 8. R II 8/34 · 13260 » 23. Rv I 1107/32 . · 13313 
» · 13417 

» 8. Hv II 402(32 . · 13261 » 23. Rv I 1596/32 . · 13314 
» 16. R I 144/34 . · 13366 » 5. H I 251/34 . · 13418 

» 9. R I 1251/33 · 13262 » 23. Rv I 1702/32 . · 13315 
» 16. R I 191/34 . · 13367 » 5. R I 254/34 . · 13419 

» 9. R I 1322/33 . · 13263 » 23. Rv I 1785/32 . · 13316 
> 16. Rv I 1754/32 · 13368 

» 5. R I 262/34 . · 13420 

» 9. R I 1343/33 . · 13264 » 23. Hv [ 1998/3~ . · 13317 
» 16. Rv I 2153/32 · 13369 

» 5. Rv I 1210/32 · 13421 

» 9. R I 29/34 . · 13265 » 23. R II 31/34 · 13318 
» 16. Rv I 338/34 · 13370 

» 5. Rv I 2312/32 · 13422 

» 9. Rv [ 433/32 · 13266 » ' 24. R [100/34 . · 13319 
» 16. R II 98/34 . · 13371 

I 

» 5. Rv [ 99/34 . · [3423 

» 9.Rv I 1304/32 . · 13267 » 24. Rv [ 1001/32 . · 13320 » 16. Rv II 219/34 · 13372 
» 5. R II 113/34 · 13424 

» 9. Rv I 1333/32 . · 13268 » 24. Rv I 1085/33 · 13321 • 17. R I 177/34 . · 13373 
» 5. R II 120/34 · 13425 
» 6. R [ 296/34 . 

» 9. Rv I 1399/32 . · 13269 » 24. R II 40/34 . · 13322 > 17. Rv I 669/32 · 13374 
I 

· 13426 
» 6. Rv [ 1819/32 

» ' 9. Rv I 1405/32 . , 13270 » 24. Rv II 43/34 . · 13~23 » 17. Rv I 2202/32 · 13375 
· 13427 

» 6. Rv I 1798/33 

» 9. Rv I 142.1/32 . · 13271 
» 17. Rv I 2585/33 · 13376 I » 6. Hv I 308/34 

· 13428 

» 9. Rv I 1618/32 . '. 13272 březen 1. R I 24/34 · 13324 
» 17. R II 96/34 . · 13377 I » 6. Rv I 538/34 

· 13429 

» 9. Rv I 1963/32 . · 13273 » 1. R I 147/34 . · 13325 • 19. Rv II 915/32 · 13378 II » 6. Rv I 628/34 , 
· 13430 

» 9. Rv I 1148/33 . · 13274 » 1. Hv I 1145/32 · 13326 
» 22. R I 923, 924/33 · 13379 I, » . 6. R II 11/34 . 

· 13431 

» 9. Rv I 2324/33 . · 13275 » 1., Rv I 1568/32 · 13327 
» 22. R I 213/34 . · 13380 

· 13432 

I! 

» 6. R II 90/34 . · 13433 

» 9. Rv I 67/34 · 13276 » 1. Rv I 2012/32 · 13328 » 22. Rv I 671/32 · 13381 » 7. Rv I 1914/33. 

» 9. R II 16/34 , 13277 » 1. Rv I 185/34 · 13329 » 22. Rv [ 2328/32 · 13382 
· 13434 

» 7. Rv I 241/34 · 13435 

» 9. R II 20/34 '. 13278 » 1. Rv I 349/34 ' . 13330 » 22. R II 92/34 . · 13383 I, » 7. Rv [ 573/34 · 13436 

» 9. R II 23/34 . · 13279 » 1. R II 25/34 . · 13331 
» 22. Rv II 930/32 · 13384 

I' 
» 12. R I 100/34 . 

9. Rv II 1095/33 · 13280 » 1. R II 56/34 . · 13332 
» 22. Rv II 142/34 · 13385 

· 13437 

» 

» 12. R [ 284/34 . 

10. R I 16/34 · 13281 » 1. R II 62/34 . · 13333 » 23. R I 156/34 . · 13386 
· 13438 

» 

» 12. R I 362/34 . · 13439 

10. Rv II 498/32 . · 13282 » 1. Rv II 975/33 · 13334 » 23. R I 198/34 . · 13387 

» 

» 12. R I 368/34 . · 13440 

» 15. R I 1290/33 · 13283 » 1. Rv II 110/34 · 13335 » 23. R I 199/34 . · 13388 » 12. Rv [1753/32 · 13441 

":t>_ 15. R I 1309/33 , 13284 » 2. R I 2/34 . · 13336 » 23. R I 217/34 . · 13'389 » 12. R II 115/34 · 13442 

» ' .15. R I 44/34 · 13285 » 2. Rv I 1184/32 · 13337 » 23. Rv I 1283/32 · 13390 » 12. R II 126/34 · 13443 

» , 15. Rv I 1070/32 : · 13286 
» 2. Rv I 1414/32 · 13338 » 23. Rv I 1755/32 · 13391 » 12. R II 137/34 · 13444 

» 15. Rv I 1289/32 . · 13287 
» 2. Rv I 2052/32. · 13339 » 23. R [I 7/34 . · 13392 » 12. Rv II 560/32 · 13445 

» 15. Rv I 2530(33 . · 13288 
» 2. Rv [ 2069/32 · 13340 » 23. Rv II 20/34 · 13393 

» 13. R I 130/34 . · 13446 

» 15. Rv I 1:26/34 . ; 13289 
» 2. R II 48/34 . · 13341 » 24. R I 268/34 . · 13394 !i » 13. R I 274/34 . · 13447 

15. R II 32/34 . · 13290 
» 2. R II 79/34 . · 13342 » 24. Rv II 706/33 · 13395 .1 » 13. R I 311/34. · 13448 

» 
,'15. Rv II 503/32 : 

» 2. Rv II 525/32 · 13343 » 27. R I 190/34 . 

II 

» 13. R I 32-2/34 . 

» · 13291 
· 13396 · 13449 

» 3. Rv I 1034/32 · 13344 » 27. R I 269/34 . 
» 13. R I 345/34 . 

» 15. Rv II 506/32 . · 13292 
· 13397 · 13450 

'15. Rv II 615/32. · 13293 
» 3. Rv I 1139/32 · 13345 » 27. R II 77/34 . · 13398 

» 13. Rv I 1843/32 · 13451 

», 3. R II 339/33 · 13346 » 27. Rv II 787/32 
» 13. R II 123/34 

» 16. R I 1298/33 : 13294 I 
» · 13399 

· 13452 

» 3. R II 29/34 · 13347 » 27. Rv II 184/34 
» 13. R II 136/34 · 13453 

» 16. R I 65/34 13295 
I 

» 3. R II 42/34 . · 13348 
· 13400 » 13. Rv 11179/32 

16. Rv I 1101/32 . 13296 
» 28. R I 15/34 . · 13401 

· 13454 

» '» 3. Rv II 876/32 · 13349 
» 13. Rv II 262/34 

,16. Rv I 1315/32,. 

» 28. R [ 127/34 . · 13402 
· 13455 

.> 13297 
II 

» 8. R I 99/34 . · 13350 
» 14. R I 325/34 . 

16. R II 4/34:, ' 
> 28. R I 172/34 . ' 13403 

· 13456 

» 13298 » , 8. R I 148/34 . .. 1:n51 
» 14. R 1357/34 . 

» 28. R I 193/34 . 
· 13457 

· 13404 » 14, Rv II 649/33 13458 ,. 
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5 
čís. Čís. 

Čís. III Čis. duben 14. Rv 11 321/34 13459 květen 5. Rv I 1644/32 · 13512 !I Hl. R I 1192/33 · 13460 » 5. Rv I 839/34 · 13513 květen 24. R I 529/34 . 13565 
'I 

červen 7. Rv 11 778/32 13617 » 
19. R 1 132, 133/34 · 13461 » 9. R 1 386/34 . · 13514 » 24. R 1 541/34 . 13566 

I. » 8. R 1 570/34 . 13618 
. » 

· 13515 24. Rv 1 1432/32 13567 8. R 1 576/34 . 19. R 1 352/34 . · 13462 » 9. Rv 1 657/32 » 
/,1 » · 13619 

» 
9. Rv 1 797/34 · 13516 24. Rv 1 1795/32 13568 » 8. R 1 589/34 . · 13620 

» 19. R 1 367/34 . · 13463 » » 
19. Rv 1 942/32 · 13464 » 9. Rv 1 866/34 13517 » 24. Rv 1 209;:13 13569 » 8. R I 590/34 . 13621 » 

» 19. Rv 1 124/34 · 13465 » 9. Rv 1 122/34 · 13518 » 24. R 11 26/34 . · 13570 » 8. R I 637/34 . 13622 » 19. R II 5/34 · 13466 » 9. R II 207/34 13519 » 25. R 1 489/34 . · 13571 » 8. R 1 664/34 . 13623 » 20. R 1 221/34 . · 13467 » 11. R 1 385/34 . 13520 » 25. Rv 1 1893/32 · 13572 » 8. Rv 1 1610/32 13624 » 20. R 1 334/34 . · 13468 » lL R 1 510/34 . · 13521 » 25. Rv 1 665/34 · 13573 » 8. Rv I 1790/32 13625 » 20. R I 340/34 . · 13469 » 1 L Rv I 1334/32 13522 » 25. Rv 1 907/34 13574 » 8. Rv I 1950/32 · 13626 » 20. R I 401/34 . · 13470 » ll. Rv I 1904/32 135Z3 » 25. R 11 255/34 · 13575 » 8. Rv I 659/33 · 13627 » 20. R 1 407/34 . · 13471 » 11. Rv I 1917/32 · 13524 » 26. Rv I 2289/32 13576 » 9. R 1 318/34 . · 1362'8 » ZO. Rv I 1Z93/32 · 13472 » 11. Rv 1 1925/32 · 13525 » 26. Rv I 666/34 · 13577 » 9. R 1 440/34 . 13629 » 20. Rv 1 1375/32 · 13473 » 11. Rv 1 737/34 · 13526 » 26. Rv II 183/33 · 13578 » 9. R 1 567/34 13630 » 20. Rv 1 35/33 . · 13474 » 11. Rv I 896/34 · 13527 » 26. Rv II 49J/34 13579 » 9. R 1 624/34 . · 13631 » ZOo Rv 1 159/34 · 13475 
I » ll. R I! 188/34 · 13528 » 30. R I 312/34 . · 13580 » 9. Rv 1 2370/32 · 13632 » ZOo Rv 1 502/34 13476 » 1 1. R II 201/34 · 13529 » 30. R I 431/34 . · 13581 » 9. Rv I 686/33 13633 » 20. R II 142/34 · 13471 I » 11. Rv II 467/32 · 13530 » 30. R I 558/34 . 13582 » 9. Rv I 2054/33 · 13634 » 20. Rv II 654/32 · 13478 
II 

» 11. Rv II 319/34 · 13531 » 30. Rv I 1527/32 13583 " 9. Rv I 2118/33 · 13635 » 21. R I 113/34 . · 13479 » 12. R I 455/34 . · 13533 » 30. Rv I 1658/32 · 13584 " 9. Rv I 877/34 · 13636 » Zl. R 1 387/34 . · 13480 

il 
» 12. Rv 1 215(34 · 13533 » 30. Rv I 1672/32 13585 » 13. R I 662/34 . · 13637 » 21. Rv I 84/33 · 13481 » 12. R II 171/34 · 13534 » 30. Rv 1 25/34 . 13586 » 13. Rv I 347/32 · 13638 » 21. Rv I 1221/33 13482 II » 12. R II 21J/34 · 13535 » 30. R II 221/34 13587 » 13. Rv I 902/32 13639 » 26. R I 435/34 . · 13483 

II 
» 12. Rv II 425/34 · 13536 » 13. Rv I 127/33 · 13640 » Z6. R I 439/34 . · 13484 
,~ 17. R I 400/34 . · 13537 červen I. R I 49J/34 . 13588 » 13. R II 278/34 · 13641 » 26. Rv 1 2319/32 · 13485 

II 
» 17.R I 432/34 . · 13538 » I. R 1 518/34 . · 13589 » J3.Rv II 767/33 · 13642 » 26. Rv 1 635/34 · 13486 » 17: R 1 519/34 . · 13539 » 1. R I 526/34 . · 13590 » 14. R I 530/34 . · 13643 » 26. R II 182/34 · 13487 !l 17. R 1 535/34 . · 13540 » 1. R I 52·7/34 . 1359í » 14. R I 539/34 . 13644 27. R 1 225/34 . · 134&~ » 

1. R I 577/34 . · 13592 
» 

17. R I 537/34 . · 13541 » » 14. R I 540/34 · 13645 27. R 1 343/34 . 13489 » » 
» 17. Rv 1 620/32 · 13542 » 1. Rv I 571/33 · 13593 » 14. R I 625/34 . v 13646 » 27. Rv I 392/32 · 13490 » 17. Rv 1 1620132 · 13543 » 1. Rv I 653/34 13594 » 14. Rv I 2031/32 · 13647 » 27. Rv 1 111/33 · 13491 

17. Rv 1 1831/32 · 13544 » 1. R II 203/34 · 13,595 » 14. R II 184/34 · 13648 37. Rv I 465/34 · 13492 » 
1. Rv II 452/32 13596 

» 
17. Rv 1 1874/32 · 13545 » 

15. R I 548/34 . 13649 · 13493 » » » 27. Rv 1 717/34 
17. Rv 1 19ZO/32 · 13546 » 1. Rv II 698/32 · 13597 » 15. R I 578/34 . · 13650 27. R II 174/34 · 13494 » » 
17. Rv I 1930/32 · 13547 » 1. Rv II 53/33. · 13598 » 15. R I 581/34 . J3651 · 13495 I' » » 27. Rv II 630/32 

il 17. Rv 1 174/34 · 13548 » 2. R I 4J5/34 . · 13599 » 15. R I 655/34 . 13652 28. R II 189/34 · 13496 » 
» 2. R I 492/34 . · 13600 

» 
· 13549 15. Rv I 2070/32 i,i »' 17. Rv 1 801/34 » 13653 » 2. R I 500/34 . · 13601 3. R I 237/34 . 13497 

lil 

» 17. Rv I 956/34 · 13550 » 15. Rv I 899/34 · 13654 květen 
17. R II 210/34 · 13551 » 2. R I 550/34 . · 13602 » 15. Rv I 1195/34 · 13655 · 13498 » » 3. R 1 402/34 . 
17. Rv II 13/33 · 13552 » 2. Rv I 1993/32 · 13603 15. Rv I 1216/34 · 13656 3. Rv 1 1783/32 · 13499 » » » 
18.R I 417/34 . · 13553 » 2. Rv II 504/34 · 13604 15. R II 87/34 13657 

» » » 3. Rv 1 2068/32 · 13500 II · 13554 » 7. R 1 389/34 . · 13{j()5 16. R 1 593/34 . · 13658 18. R I 517/34 > » 3. Rv II 465/32 · 13501 » 
» 7. R I 524/34 . · 13606 » 

II 18. Rv I 2018/32 · 13555 » 16. R I 595/34 . · 13659 4. R 1 261/34 . · 13502 » 
7. R 1 616/34 . 

» 
18. Rv I 505/33 · 13556 » · 13607 » 16. Rv I 1140/34 · 13660 · 13503 II 

» » 4. R 1 384/34 . 
18. Rv 1 411/34 · 13557 " 7. Rv I 1830/32, · 13606 » 21. R I 255/34 . 13661 4. R I 452/34 . · 13504 » 

7. Rv I 1944/32 » .I 18. Rv 1 412/34 · 13558 » 13609 » 2,1. R I 528/34 . · 13662 · 13505 » » 4. Rv I 1238/32 II 18. Rv I 947/34 · 13559 » 7. Rv 1 2020/32 · 13610 21. R I 585/34 . · 13663 4. Rv I 596/34 · 13506 » » » 
ii 18. R II 218/34 · 13560 " 7. Rv I 2040/32 13611 " 21. R I 650/34 . · 13664 4. R II 175/34 · 13501 » » 

» 7. Rv I 969/34 · 13612 » 21. Rv I 462/34 · 13665 4. R II 180/34 · 13508 

II 

» 18. R II 231/34 · 13561 » » 7. R II 147/34 13613 13509 24. R 1 60;34 · 1356Z » 21. R II 216/34 · 13666 » 4. Rv II 455/32' » 
" 7. R II 169/34 · 13614 4. Rv II 708/32 · 13510 24. R I 441/34 . · 13553 » 21. Rv II 401/34 · 13667 » 

I 

» » 7. R II 227/34 · 13615 · 13511 24. R I 458/34 . · 13564 » 21. Rv II 446/34 13668 » 5. Rv I 1606/32 I. » 
» 7. R II 283/34 · 13616 » 22. Rv I 696/33 · 13669 
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čis. čís. Cís. Čís. 

červen 22. Ry I 11/34 . 13670 
! 

záři 1. R I 757/34 · 13723 zMí20. R I 825/34 · 13776 řijen ll. Rv I 2411 /32. 138;29 

» 22. Ry I 921/34 · 13671 » 1. R I 761/34 · 13724 » 20. R I 1058/34 · 13777 » ll. Rv II 590/33 . · 13830 

» 22. Ry I 954/34 · 13672 

II 

» 1. R I 793/34 · 13725 » 20. Rv I 2232/32 · 13778 » ll. Rv II 200/34 . · 13831 

» 22. Ry II 475/32 · 13673 " 1. R I 1051/34 · 13726 » 20. R II 267/34 · 13779 » ll. Rv II 634/34 · 13832 

" 22. Rv II 405/34 13674 » 1. Ry I 2326/32 · 13727 » 20. R II 368/34 · 13780 » 12. R I 908/34 · 13833 

" 23. R II 311/34 13675 'I ". 6. R I 670/34 · 13728 » 20, Rv II 845/32, · 13781 » 12. R 1 976/34 .13834 

" 23. Rv II 275/33 · 13676 I, " 6. R I 773/34 · 13729 » 20. Rv II 1091/33 · 13782 » 12. R I 1002/34 · 13835 
» 27. R I 412/34 . · 13677 

" » 6. R [ 794/34 · 13730 » 21. R I 775/34 · 13783 12. R [ 1213/34 · 13836 
27. R [ 523/34 . · 13678 'I 6. Rv I 1381/32 . · 13731 21. R [ 778/34 · 13784 » 

» l! » » 12. Rv I 491/33 · 13837 
27. R I 618/34 . · 13679 6. Rv I 1961/32 . · 13732 21. R [ 835/34 · 13785 » 

» 
'I 

» » » 12. Rv I 1021/33 . · 13838 
» 27. R [ 736/34 . · 13680 6. Rv [ 1331/34 . · 13733 » 21. R I 857/34 · 13786 

I, » » 12. R II 419/34 · 13839 
» 27. R [ 747/34 . · 13681 » 6. R II 281/34 · 13734 » 21. R I 877/34 · 13787 12. R II 447/34 · 13840 

27. Rv I 1747/32 · 13682 
II · 13735 21. Rv I 1879/33 . · 13788 » 

» » 6. R II 312/34 » 12. Rv II 808/32 · 13841 
27. Rv I 462/33 · 13683 · 13736 21. Rv I 1449/34 . · 13789 » 

» 
I 

» 6. R H 325/34 » 
27. Rv I 735/33 · 13684 » . 21. R II 366/34 · 13790 » 13. R I 903/34 · 13842 

» 
II 6. R n 345/34 · 13737 

27. Rv [ 1192/33 · 13685 » 21. Rv II 668/32 13791 » 13. R I 937/34 · 13843 
» , 6. Rv II 349/34 · 13738 » 

27. Rv [ 549/34 · 13686 II 
» ,22. R II 333/34 · 13792 » 13. Rv II 413/33 · 13844 

» » 7. Rv I 534/33 · 13739 » 13. Rv II 761/34 · 13845 
27. Rv I 602/34 · 13687 

II 

13740 22. R II 361/34 · 13793 » 
» 7. Rv [ [079/34 . » 

· 13688 
» 22. Rv II 683/32 · 13794 15. Pres. 1865/33 . · 13846 

" 27. Rv [ 634/34 8. Rv I 848/33 · 13741 » » 
» 18. R [ 936/34 

» 27. Rv I 1257/34 · 13689 · 13742 » 26. R I 697/34 · 13795 » · 13847 

» 27. R II 276/34 · 13690 II 
» 8. Rv [ 1872/34 . » 26. R I 808/34 · 13796 » 18. R [ 1003/34 · 13848 
» 8. R II 240/34 · 13743 26. R I 968/34 · 13797 18. R [ 1217/34 · 13849 

» 27. R II 285/34 · 13691 
II 8. R II 304/34 · 13744 » " 

27. R II 296/34 · 13692 » » 26. R [ 1050/34 · 13798 " 18. Rv I 1118/33 . · 13850 
» 13. R I 734/34 · 13745 

27. R II 313/34 · 13693 
II 

» » 26. Rv I 2376/32 . ' · 13799 » 18. Rv I 1158/34 . 13851 
» 13. R I 925/34 · 13746 
» 27. Rv II 285/32 · 13694 · 13747 

» 26. Rv 11207/33 . 13800 » 18. R II 403/34 · 13852 
» 13. R I 926/34 27. R I 804/34 · 13801 

» 27. Rv II 628/32 · 13695 » » 18. Ry II 398/32 · 13853 
27. Ry II 796/32 · 13696 » 13. R I 1001/34 · 13748 

" 27. R 1848/34 · 13802 18. Hv II 399/32 · 13854 » · 13749 
» 

27. Rv II 459/34 · 13697 ,» 13. Rv 1 1629/:12 . » 27. R I 904/34 · 13803 18. Ry II 879/32 · 13855 » 13. Rv I 2187/32 . · 13750 
» 

27. Rv II 477 i34 · 13698 'ji » , 27. R I 1033/34 · 13804 . 18. Rv II 91/34 · 13856 » · 13751 
» 

» 28. R I 605/34 . · 13699 !! » 13. Rv I 835/33 » 27. R II 359/34 · 13805 » 18. Rv II 477/34 · 13857 

» ,28. R [ 649/34 . · 13700 :i » 13. R II 187/34 · 13752 » 27. R II 371-374/34 . · 13806 » 19. R I 295/34 · 13858 

28. R I 708/34 . · 13701 II 
» 13. Rv II 460/34 · 13753 » 27. Rv II 442/33 · 13807 19. R I 888/34 13859 » 14. R [ 805/34 · 13754 29, R I 855/34 · 13808 

» 
28. Rv I 426/33 · 13702 » » 19. R I 1146/34 · 13860 » 

II 
14. R [ 1070/34 · 13755 29, R I 868/34 · 13809 

» 
28. Rv I 756/33 · 13703 » » 19. R I 1183/34 · 13861 » 14. Rv I 2304/32 . · 10756 

» 
» 28. Rv I 1675/33 · 13704 » » 29. R I 933/34 · 13810 » 19. Rv I 824/34 · 13862 

28. Hv I 825/34 · 13705 » 14. Rv [ 1540/34 . 13757 » 29. R [ 1012/34 · 13811 19. Rv I 1084/34 . · 13863 » 
II 

» 

28. R II 300/34 · 13706 » 14. Rv I 1543/34 . · 13758 
" 29. R [ 1022/34 · 13812 19. Ry I 1375/34 . · 13864 

» 

II 

14. R II 356/34 · 13759 
» 

28. R I[ 319/34 · 13707 » » 29, R I 1039/34 · 13813 19. Rv I 1600/34 . · 13865 
» 

» 

28. Rv II 282/32 · 13708 » 14. Rv II 842/32 · 13760 » 29. R II 328/34 · 13814 » 19. Rv I 1885/34 . · 13866 
» 14. Rv II 1/33 · 13761 29. Rv II 694/34 · 13815 

28. Rv II 352/32 13709 » » » 19. R II 459/34 · 13867 
» [I 15. R I 766/34 · 13762 
» 28. Rv II 639/32 · 13710 » 19. R II 486/34 · 13868 

I 
15. R I 828/34 · 13763 

» 
28. Rv II 543/34 · 13711 » říjen 4. Rv [ 1815/32 . 13816 » 19. Rv II 131/33 · 13869 » 15. R I 851}34 · 13764 

» 30. R II 309/34 · 13712 » » 4. Rv I 2315/32 . · 13817 » 19. Hv II 386/34 · 13870 
» 15. R 1 991/34 · 13765 » 4. Rv I 2345/32 . · 13818 » 20. Rv II 817/34 · 13871 

3. R [ 677/34 · 13713 » 15. R 1 1082/34 · 13766 » 4. Rv II 907/32 . · 13819 » 25, R I 592/34 · 13872 
červenec 

II 
» 15. Rv I 428/34 · 13767 » 4. Rv II 916/32 . · 13820 25. R I 1009/34 · 13873 

3. Ry I 85/33 · 13714 
» 

» 15. Rv I 1813/34 . 13768 4. Ry II 467/34 . 13821 25. R I 1011/34 · 13874 
· 13715 » " » 

» 3. R II 324/34 
li 15. R II 334/34 · 13769 5. R [ 900/34 13822 

3. Hv II 442/34 . · 13716 » " » 25. R I 1014/34 · 13875 » 20. R I 598/34 · 13770 5. R I 914/34 · 13823 
3. Hv I[ 588/34 . · 13717 " 

» » 25. R I 1016/34 · 13876 
» 

II 
· 13771 

4. R [ 717/34 · 13718 » 20. R I 679/34 " 5. Rv II 673/34 . · 13824 » 25. R I 1090/34 · 13877 » 20. R [ 759/34 · 13772 
» 4. Rv 1 1101/34 , · 13719 

II 
» » 5. Rv 11845/34. . · 13825 » 25. R I 1172/34 · 13878 

13. Rv I 1295/34 . · 13720 " 20. R I 760134 · 13773 >, 6. R I 1099/34 . · 13826 » 25. Rv I 1466/32 . · 13879 
» 
» 13. Rv I 1362/34 . 13721 

II 
» 20. R I 786/34 · 13774 " 6. Rv I 1085/34 . 13827 » 25. Rv I 1863/32 · 13880 

» 13. Hv II 552/34 . 13722 » 20. R I 807/34 · 13775 > 6. Rv II 399/33 . · 13828 » 25. Rv [ 2170/32 · 13881 
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Čís. 
Čís. Čís. čís. 

říjen 25. Rv I 283/33 . 13882 listopad 10. Rv II 831/34 · 13934 listopad 29. Rv 1 2051/34 . · 13987 prosinec 12. R I 1223/34 
· 13883 » 15. R 1 1193/34 · 13935 

14025 

" 25. Rv I 1455/34 15. R I 1246/34 · 13936 
» 29. Rv II 946/33 · 13988 » 12. R I 1269/34 14027 

» 25. Rv I 1584/34 13884 » » 29. Rv II 824/34 · 13989 » 12. R I 1284/34 14028 

» 25. R II 462/34 · 13885 » 15. R I 1332/34 · 13937 » 30.R I 1293/34 · 13990 » 12. R I 1530/34 · 14029 

25. R II 474/34 · 13886 " 15. R I 1350/34 · 13938 » 30. R I 1327/34 · 13991 » 12. Rv I 236/33 · 14030 
» 15. Rv I 361/33 · 13939 

25. Rv II 849/34 . · 13887 » » 30. R I 1392/34 ; 13992 » 13. R I 1338/34 14031 

" ,I » 26. R I 963/34 · 13888 » 15. Rv I 2209/34 . · 13940 » 30. R I 1430/34 · 13993 » 13. R I 1473/34 . 14032 

» 26. R I 985/34 · 13889 » 15. Rv II 28/33 · 13941 » 30. Rv I 2128/32 . · 13994 » 13. Rv I 1794/32 . · 14033 

» 26. R I 1126/34 . · 13890 » 15. Rv II 64/33 · 13942 » 30. R 1'1 527/34 · 13995 

II 
» 13. Rv I 2004/32 . · 14034 

» 26. R I 1185/34 . · 13891 » 15. Rv II 770/33 · 13943 » 30. Rv II 933/32 · 13996 » 13. Rv I 1896/34 . · 14035 

» 26. R I 1265/34 . · 13892 » 15. Rv II 814/34 · 13944 » 13. Rv I 2445/34 . 14036 

» 26. Rv I 2066/34 · 13893 » 15. Rv II 898/34 · 13945 prosinec 1. R I 1353/34 · 13997 » 13. R II 500/34 · 14037 

» 27. Rv I 2541/33 · 13894 " 16. R I 1120/34 · 13946 » 1. Rv I 1767/34 . · 13998 » 13. R II 503/34 · 14038 

» 27. Rv II 88/34 · 13895 » 16. R I 1200/34 13947 » 1. Rv I 1964/34 . · 13999 » 13. R II 565/34 · 14039 

» 27. Rv II 718/34 . · 13896 » 16. R I 1237/34 13948 » 1. R II 293/34 . · 14000 » 13. R II 592/34 · 14040 

» 31. R I 1024/34 · 13897 » 16.R I 1298/34 · 13949 » 1. Rv II 182/33 · 14001 
:1 

» 13. R II 598/34 · 1404l 

» 31. R I 1026/34 · 13898 » 16. R II 515/34 13950 » 3. Co I 2/34 · 14002 » 13. Nd II 125/34 . · 14042 

31. R I 1055/34 · 13899 » 16. Rv II 366/33 · 13951 » 5. Rv I 1604/33 . · 14003 , » 14. R I 924/34 · 14043 
» 17. Rv II 807/32 · 13952 

II 21. R I 1136/34 · 13900 » » 5. Nd I 476/34 · 14004 " 14. R I 1395/34. 14044 
» Z\. R I 1203/34 13953 

31. R I 1174/34 · 13901 » » 5. Rv II 837/32 . · 14005 » 14. R I 1401/34 · 14045 
» 13954 

31. R I 1207/34 · 13902 » 21. R II 518/34 » 6. R 1 1228/34 · 14006 II " 14. R I 1456/34 · 14046 
» 

31. R I 1212';34 · 13903 22. R I 845/34 · 13955 » 6. R I 1244/34 · 14007 » 14. R II 557/34 · 14047 
» » 

31. Rv I 1068/32 · 13904 » 22. Rv I 1529/32 . · 13956 » 6. R I 1453/34 · 14008 " 14. R II 597/34 · 14048" 
» 

31. Rv I 1851/32 · 13905 » 22. Rv I 2076/32 . · 13957 » 6. Rv I 248/33 .' · 14009 » 14. Rv III 512,/33 · 14049 
» 

31. Rv I 20/33 · 13906 » 22. Rv [ 2393/32 . 13958 » 6. Rv I 2168/34 . · 140\0 » 14. Rv II 710;33 · 14050 
» 22. Rv I 1954/34 . · 13959 6. Rv I 2307/34 . · 14011 » 19. R I 1499/34 . · 14051 

31. Rv I 37/33 · 13907 » 
» 

» · 13908 22. Rv I 2300/34 . · 13960 » 6. Rv I 2526/34 . · 14012· » 19. Rv I 15]1/32 . 14052 
31. R II 435/34 » » · 13909 22. R II 516/34 · 13961 » 6. R fl 554/34 14013 » 19. Rv I 2150/32 . · 14053 
31. Rv II 589/32 . » » 22. Rv II 706/32 , 13962 » 6. R II 589/34 · 14014 » 19. Rv I 2551/34 . · 14054 

» 

2. R I 941/34 · 13910 » 22. Rv II 801 /34 · 13963 » 6. Rv II 59/33 14015 » 19. Rv II 806/32 · 14055 
listo_pad · 13911 23. R I 1041/34 · 13964 » 6. Rv 1,1 204/33 14016 » 20. Rv I 2403/32 . · 14056 

» 2. R I 1139/34 » 13965 » 6. Rv II 968/33 · 14017 » 20. Rv I 1174/33 . · 14057 
2. R I 1160/34 · 13912 23. R 1 1104/34 

» » 
· 13966 » 7. R I 923/34 · 14018 » 20. R II 555/34 · 14058 

2. R I 1177/34 · 13913 » 23. R I 1255/35 
» · 13914 23. R I 1292/34 · 13967 » 7. R I 1145/34 · 14019 " 20. R II 647/34 ; 14059 

» 2. R I 1180/34 » 
· 13968 » 7. R I 1399/34 · 14020 21. Rv I 99/33 

· 13915 23. R I 1317/34 
» · 14060 

2. R [ 1231/34 » 7. R I 1475/34 · 14021 
» · 13916 23. Rv I 78/33 · 13969 » » 2 I. Rv II 643/34 · 14061 

2. R I 1243/34 » 7. Rv I 1937/32 . · 14022 
» · 13917 23. Rv I 1511/34 . · 13970 » » 22. R l 1498/34 14062 

2. R I 1263/34 » 13971 » 7. Rv I 1188/33 . 14023 
» 23. Rv I 1820/34 . 

» 22. Rv [ 2538/34 . 14063 
2. Rv I 1429/32 . · 13918 » » 7. Rv I 2447/34 . 14024 

» 
· 13919 23. Rv II 44/33 · 13972 

» 22. Nd I 495/34 _ 14064 

» 2. Rv I 1890/34 . » · 13973 
» 7. Rv I 2553/34 . · 1402" » 22. R II 593/34 . 14065 

2. R II 397/34 · 13920 » 25. Rv II 76/33 
» 23. Rv II 966/34 · 13974 

2. R II 524/34 · 13921 » 
» 24. Rv I 1695/32 . · 13975 

5. R I 978/34 · 1392·2 » 
» 24. Rv I 1822/32 . · 13976 1935: 

5. R I 1184/34 · 13923 » 
» 24. Rv I 10/33 13977 

8. R I 1107/34 · 13924 » 
» · 13978 

8. R I 1342/34 · 13925 » 24. Rv I 603/33 Čís » 
· 13926 24. Rv 1 2161/34 . 13979 éi"3. 

8. Rv I 1260/32 . » » 24. Rv II 848/32 · 1J980 leden 3. R I 1368/34 . 
8. Rv I 38/33 · 13927 » 14066 leden 4. R I 1552/34 . 14073 

» 29. R I 1166/34 13981 » 3. R I 1420;34 . 14067 
8. Rv I 110/33 · 13928 » » 4. R I 1566/34 14074 

» 29 . .R I 1333/34 · 13982 » 3. R I 1508/34 . 14068 
S. Rv I 2119/34 . · 13929 » » 4. R I 1596/34 . · 14075 

» 29. R I 1389/34 · 13983 » 3. R 1 1541/34 . .14069 
» 8. Rv II 237/33 . · 13930 » » 4. Rv I 44/33 · 14016 

29. R f 1423/34 · 13984 » 3. Rv I 2055/32 · 14070 
» 9. R I \198/34 · 13931 » » 4. R II 564/34 14077 

» 9. Rv I 2186/34 . · 13932 » 29. R I 1446/34 · 13985 » 3. Rv I 75(33 · 14071 » 4. Rv II 347/34 . · 14078 

» 10. R I 1320/34 · 13933 » 29. R I 1484/34 · 13985 » 3. R II 628/34 · 14072 " 5. Rv I 2395/32 · 14079 



10 
II 

Čís. Čís. Čís. čís. 

leden 10. R I 114llj34 . · 14080 únor 1. R I 1697/34 · 14133 únor 21. R II 64/35 14187 březen 14. Rv I 572/33 14239 

;) 10. R I 1606/34 . · 14081 » 1. R II 4/35 14134 » 21. Rv II 890/33 14188 » 14. Rv I 219/34 14240 

10. Rv I 2250/32 · 14082 » 1. Rv III 192/33 14135 » 22. R I 1655/34 . · 14189 » 14. Nd I 94/35 . 14241 

" 10. Rv II 510/32 · 14083 » 1. R IV 431/34 . 14135 » 22. R I 85/35 · 14190 » 15. R I 79/35 · 14242 

10. Rv II 698/34 · 14084 
'j 

» 2. Rv [ 410/33 . · 14137 » 22. Rv [ 155/33 . · 14191 » 15. Rv [ 569/33 · 14243 
), 11. R [ 1415/34 . · 14085 

II 

» 5. Rv III 155/34 · 14138 > 22. Rv [ 2016/33 14192 » 15. Rv I 887/34 14244 

" ll. R [ 1457/34 ' · 14086 » 7. R [ 1643/34 . · 14139 » 22. Rv II 7/35 14193 » 15. R II 27/35 . · 14245 

11. Rl 1677/34 . 14087 » 7. R [ 1648/34 . · 14140 Ol 22. Rv II 40/35 . 14194 » 15. R II 66/35 . · 14246 

ll. Rv [ 1709/32 14088 I' 
» 7. R [ 41/35 · 14141 » 22. Rv III 1073/33 · 14195 15. Rv II 66/35 » · 14247 

ll. Rv [ 2738/34 14089 
'I 

» 7. R [ 131/45 · 14142 » 23. R [ 1558/34 . 14196 » 15. R [ 20/35 . 14248 
ll. Rv II 853/32 ' 14090 

II 

» 7. Rv I 2167/32 · 14143 » 23. R [ 75/35 · 14197 » 19. R III 141/35 · 14249 

11. Rv II 1046/34 · 14091 » 7. Rv I 1818/33 · 14144 » 23. Rv [ 543/33 . · 14198 » 20. Rv [[[763/34 · 14250 

12. R II 614/34 . · 14092 » 7. Rv [ 1936/33 · 14145 » 23. Rv [ 2069/33 14199 » 21. R [ 188/35 . · 14251 

12. Rv II 720/33 · 14093 II » 7. Rv [ 2593/34 · 14146 » 27. Rv [V 87/34 . · 14200 » 21. R [ 238/35 . 14252 

" 17. R I 1538/34 . · 14094 I1 » 7. Rv 1 2,741/34 14147 » 28. R [35/35 14201 » 2·1. R [ 260/35 . 14253 

17. Rv I 145/33 . · 14095 jl » 7. R II 25/35 14148 » 28. R [ 89/35 · 14202 » 21. Rv I 363/33 14254 

17. Rv I 182/33 . · 14096 » 7.Rv II 22/33 · 14149 » 28. R [ 92/35 · 14203 21. Rv I 588/33 14255 
7. Rv II 610/33 · 14150 

» 

17. Rv I 265/33 . 14097 » » . 28. Rv I 247/33 · 14204 
7. Rv 1'1'1 999/33 · 14151 

» 21. Rv I 889/33 · 14256 

17. Rv· [ 352/33 . · 14098 » , » 28. Rv [ 102/35 · 14205 21. R II 104/35 · 14257 
8. R I 1463/34 · 14152 

» 

17. Rv I 1750/34 14099 » » 28. Rv I 167/35 · 14206 » 21. R III 51/35 . 14258 

17. Rv I 2721/34 · 14100 » 8. R I 1570/34 · 14153 » 28. R II 29/35 14207 » 22. Rv I 777/33 · 14259 

17. Rv II 141/33 · 14101 » 8. R I 26/35 · 14154 » 28. R II 95/35 · 14208 » 22. Rv II 192/33 14260 
? 8. R I 31/35 · 14155 28. Rv II 265/33 · 14209 

17. Rv II 175/33 14102 » » » 22. Rv III 1146/33 14261 
» 8. R I 33/35 · 14156 28. Rv II 80/35 . · 14210 

17. Rv 11750/34 · 14103 » » » 23. R I 73/35 .. 14262 

· 14104 
» 8. Rv I 1385/33 · 14157 » 28. Rv IV 535/33 · 14211 » 23. R I 279/35 . 14263 

18. R I 1590/34 . » 8. Rv I 191/34 . · 14158 23. R II 139/35 
» 18. R I 1542/34 . · 14105 8. Rv I 2349/34 · 14159 

» 14264 

18. Rv I 2121/34 · 14106 
» březen 1. R I 84/35 142'12 » 27. Rv I 696/34 14265 

» 8. Rv II 1108/34 · 14160 
18. R II 683/34 . · 14107 

)' 1. Rv I 786/33 14213 28. R I 251/35 . 
» · 14161 

» » · 14266 

19. R I 1580/34 . · 14108 » 9. R II 17/35 l.' 1. Rv I 115/35 142·14 » 28. R 1 261/35 . · 14267 
:> 14. R I 10/35 14162 

19. R I 1599/34 . · 14109 » 1. Rv [ 166/35 · 14215 » 28. R I 282/35 . 14268 
» 14. R I 95/35 · 14163 " 

19. R I 1682/34 . 14110 » 1. R II '576/34 · 14216 » 28. R I 283/35 . · 14269 
» 14. R I 105/35 · 14164 

» 

19. Rv I 1341/33 · 14111 
» » 1. Rv II 83/35 · 14217 » 28. Rv I 870/33 · 14270 

), 14. Rv I 408/33 . 14165 
19.Rv II 223/34 · 14112 

» » 1. Hv II 120/35 14218 » 28. Rv I 964/33 · 14271 
» 14. Rv I 2869/34 14166 

24. R I 1554/34 . · 14113 
» » 2. R I 47/35 . · 14219 28. Rv I 2309/33 · 14272 

'j 14. Rv I 2909/34 · 14167 
» 

24. R I 1595/34 . · 14114 » 2. Rv I 619/33 · ,14220 » 28. Hv I 200/35 14273 
" 14. Rv I 2925/34 · 14168 » 

» 
24. R I 1649/34 . ' 14115 14. R II 22/35 · 14169 » 2. Rv I 630/33 : 14221 » 28. Nd II 36/35 · 14274 

» 
» 24. R I 1656/34 . · 14116 15. R I 55/35 · 14170 2. Hv I 1750;33 · 14222· » 28. Rv III 978/34 · 14275 

» 
» 24. R I 1689/34 . · 14117 15. Rv I 1133/32 · 14171 » 2. R II 40/35 . · 14223 » 29. R I 243/35 . · 14276 

» 
» 24. R I 1692/34 . · 14118 » 15. Rv I 352/33 . · 14172 

, 6. R I 3/35 · 14224 » 29. R I 270/35 . · 14277 

24. Rv ! 347/34 . · 14119 » 15, Rv I 5í6/33 . · 14173 I> 6. R [.90/35 · 14225 » 29. Rv [ 2151/33 14278 

» 24. Rv I 2784/34 · 14120 » 15. Rv I 1730/33 · 14174 » 6: Hv I 141/35 · 14226 » 29. Rv 1,1 232/35 14279 

26. Rv I 1912/33 14121 » 15. Rv I 2119/33 · 14175 » 6. Rv I .221/35 · 14227 » 30. Hv I &23/33 14280 

» 30. Rv I 2609/34 · 14122 » 15. Rv I 1631/34 ' 14176 > 6. 'Rv II 344/33 142·28 

» 31. R I 1189/34 . ' 14123 » 15. Rv II 1087/34 · 14177 8. R I 1521/34 · 14229 duben 3. R III 152/35 14281 

» 31. R I 1261/34 . · 14124 » 15. Rv II 37/35 . · 14178 » 8. R I 132/35 . · 14230 » 3. Hv III 385/35 14282 

» 31. R I 1494/34 . · 14125 » 15. R III 826/34 · 14179 :y , 8. Hv I 337/33 14231 » 4. R I 292/35 . 1428.1 

31. R I 1658/34 . · 14126 » 16. Rv I 252/33 . · 14180 » 8. R III 712/34 14232 » 4. Rv [ 977/33 14284 
16. Rv I 2125/33 14181 , 9. R H 84/35 . 14233 

;) 31.R I 1673/34 . · 14127 » » 4. Rv [ 1096/33 · 14285 

» 31. Rv I 340/33 . · 14128 » 16. Rv I 2344/34 · 14182 » 9. Rv II 235/33 · 14234 » 4. Rv I 2063/34 .14286 

» 31. Rv I 435/33 . · 14129 » 16. R II 28/35 · 14183 » 12. Rv IV 624/33 · 14235 » 4. Hv I 459/35 · 14287 

» 31. Rv I 483/33 . · 14130 » 19. Rv III 211/33 · 14184 » 13. Rv III 1023/33 · 14236 » 4. Rv II 306/33 · 14288 

" 31. Rv I 2765/34 · 14131 » 20. Rv III 319/34 · 14185 » 13. Rv III 529/34 14237 , 4. Rv II 326/33 · 14289 

» 31. Rv II 293/33 · 14132 » 21. R I 114/35 · 14186 " 14. R I 129/35 ' · 14238 » 4. Rv II 86/34 · 14290 
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Čís. 
Čís. 

Čís. Čís. 

I! 

duben 5. Rv I 2340/34 14291 květen 2 .. R I 434/35 . 14343 květen 23. N I 113/35 . 14397 I červen 15. R I 562/35 . 14449 

» 5. Rv II 98/33 · 14292 " 2. Rv [ 2447/33 · 14344 » 23. R n.22.9/35 · 14398 
II 

» 15. Rv I 1162/34 14450 

" 5. Rv IV 291/34 14293 » 2. Rv [ 397/35 · 14345 » 23. Rv II 247/35 · 14399 
II 

» 18. R I 437/35 . · 14451 

» 6. Rv I 937/34 · 14294 » 2. R n 205/35 · 14346 » 24. R [ 524/35 . · 14400 » 18. R [ 580/35 . · 14452 

» 8. Co [ 1/34 · 14295 » 3. Rv I 686/35 14347 » 24. Rv [ 1070/33 · 14401 li » 18. Rv II 806/33 · 14453 i; 

8. Co II 3/34 · 14296 » 3. R II 196/35 · 14348 » 24. R II 249/35 · i4402 » 18. Rv II 456/35 · 14454 
» 3. R In 45/35 . · 14349 24. Rv III 250/34 · 14403 

» 10. Rv III 194/35 · 14297 » » » 18. Rv III 279/34 · 14455 

» 11. R I 303/35 . · 14298 » 4. R I 3:11/35 . · 14350 » 24. Rv IV 471/34 · 14404 » 18. Rv III 444/34 14456 

» 11. Rl 341/35 . 14299 » 4. Rv I 970/33 · 14351 » 24. Rv IV 177/35 14405 » 19. R [ 289/35 . · 14457 

11. Rv I 973/33 14300 » 4., Rv I 1039/33 · 14352 » 28. Rv [V 643/33 · 14406 » [9. R [ 555/35 . · 14458 

» 
11. Rv [ 1297/33 14301 » 4. R II 151/35 · 14353 » 29. R I 440/35 . · 14407 » 19. R I 574/35 . · 14459 

» · 14354 
11. Rv 1 2210/33 14302 >, 7. R [V 145/35 » 29. Rv I 860/33 · 14408 » 19. Rv [ 1402/33 · 14460 

» 8. R 1 192/35 . · 14355 29. Rv I 958/33 · 14409 
11. Rv [ 2400/33 · 14303 » » » 19. Rv I 1465/33 · 14461 

» 8. Rv [ 737/33 · 14356 29. Rv [ 1676/33 · 14410 
» 11. Rv I 14/35 . 14304 » » » 19. Rv I 119/34 · 14462 

» ll. R II 77-78/35 · 14305 » 8. Rv 1 1010/33 · 14357 » 29. R II 220/35 . · 14411 » 19. Rv I 431/35 · 14463 

» 11. Rv II 445/33 · 14306 » 8. Rv I 2536/34 · 14358 » 29. R II 231/35 . · 14412 » 19. Rv I 1147/35 · 14464 

» ll. Rv II 31/35 14307 » 8. Rv I 782/35 · 14359 » 29. R II 242/35 . · 14413 " 19. Rv 1 1184/35 · .1446..'1 

» 12. R I 141/35 . · 14308 » 8. Rv [ 791/35 · 14360 » 31. R II 230/35 . · 14414 » 19. Rv II 1081/34 · 14466 

8. Rv II 285/33 · 14361 
» 12. R I 220/35 . · 14309 » » 31. R II 1.41/35 . · 14415 » 19. Rv II 449/35 · 14467 

12. R II 114/35 · 14310 » 8. Rv II 330/35 · 14362 » 31. Rv II 653/33 · 14416 » 21. R II 285/35 . · 14468 
» 8. Rv IV 104/34 · 14363 31. Rv IV 18/34 · 14417 

12. Rv II 1065/33 · 14311 » 
» » 21. Rv II 736/33 · 14469 

» 9. Rv I 2634/33 · 14364 
» 13. Rv I 821/33 · 14312 » 14365 

» 21. Rv III 35/35 · 14470 

» 13. Rv II 358/33 · 14313 » 9. Rv II 309/35 červen 1. Rv I ~78/33 14418 » 21. R IV 200/35 · 14471 

» 16. R I 393/35 . · 14314 » 10. R I 413/35 . · 14366 5. R I 515/35 . · 14419 
» 21. Rv IV 54/35 · 14472 

· 14367 
» 

» 16. R I 394/35 . · 14315 » 10. Rv I 1120/33 5. R I 528/35 . · 14420 » 22. R I 566/35 . · 14473 

10. Rv 1 33(35 . · 14368 
» 

» 16. Rv I 956/33 · 14316 » · 14369 
» 5. Rv I 1336/33 .14421 » 22. Rv I 1456/33 · 14474 

» 17. R I 1698/34 · 14317 » 10. Rv I 742/35 
· 14370 

» 5. Rv I 1678/33 · 14422 » 22. Rv I 1691/33 · 14475 

» 17. R I 52/35 · 14318 » ll. Rv I 665/35 
· 14371 

,> 5. Rv I 2009/33 · 14423 » 22. Rv I 1898/JJ · 14476 

» 17. R [ 332/35 . · 14319 » ll. Rv 11 224/35 
· 14372-

» 5. R II 276/35 . · 14424 » 22. Rv II 147/35 · 14477 

17. Rv I 1244/33 · 14320 » ll. Rv II 78/35 » 5. Rv II 616133 · 14425 » 26. R I 541/35 . · 14478 

» ll. Rv III 1089/34 . · 14373 
17. R II 111/35 · 14321 » » 6. R I 521/35 . · 14426 » 26. Rv I 758/33 14479 

» 14. R IV 151/35 · 14374 
» 17. ,R IV 135/35 · 14322 » · 14375 

» 6. Rv I 464/33 · 14427 » 26. Rv I 1108(35 · .14480 

» 18. Rv I 2561/33 · 14323 » 15. R II 226/35 
· 14:176 

» 6. R II 260/35 . · 14428 » 26. Rv II 438/35 · 14481 

25. R [ 368/35 . · 14324 » 16. R I 38í/35 . » 6. R IV 181/35 · 14429 » 26. Rv III 129/34 · 14482 

» 16. R \ 450/35 . · 14377 
25. R I :nS/35 . 14325 » · 14378 

» 6. Rv IV 146/35 · 14430 » 27. R I 622/35 . 14483 

» 16. Rv \ 509/33 
25.Rv I 702/33 · 14326 » · 14379 

» 7. R \ 588/35 . · 14431 » 27. R I 666/35 . 14484 

» 16. Rv I 884/35 
25. Rv I 731/33 · 14327 » 14380 » 7. R II 234/35 . · 14432 » 27. Rv I 1627/33 14485 

» 16. R II 194/35 
25. Rv I 734/33 · 14328 » · 14381 » 7. Rv II 301/34 · 14433 » 27. Rv I 2247/33 · 14486 

» 16. Rv II 155/35 
25. Rv ] Y79/33 · 14329 » 14382 » 7. R IV 86/35 . · 14434 » 27. Rv I 2.248/33 

» 16. Rv II 282/35 
14487 

25. Rv [ 1007/33 '! 14330 » · 14383 
» 8. Rv I 1002/35 · 14435 » 27. R II 305/35 . · 14488 

» 16. Rv III 333/34 
· 14331 

» · 14384 
» 8. R II 232/35 . · 14436 » 27. Rv II 331/33 · 14489 

» 25. Rv I 2398/33 17. Rv [ 1227/33 
14332 

» · 14385 
» 12. R I 586/35 . · 14437 » 27. Rv II 815(33 · 14490 

» 25. Rv I 684/35 17. R II 223/35 
14333 

» 12. Rv li 587/33 
» 25. Nd \,1 44/35 18. R ! 516/35 . 14386 » · 14438 » 27. Rv IV 312/35 · 14491 

14334 
» 12. Rv III 318/34 

» 26. Rv I 371/33 18. Rv 1 873/33 14387 » · 14439 » 28. R I 694/35 . · 14492 
» 

» 26. Rv I 668/33 14335 22. R I 424/35 . · 14388 » 13. Rv I 1826/33 · 14440 » 28. Rv I 2314/33 · 14493 
» 

27. Rv I 933/33 14336 22. Rv I 883/33 .14389 » 13. Rv I 614/35 · 14441 » 28. R IV 239/35 · 14494 

» » 
27. Rv I 2625/34 14337 22. Rv I 853/35 · 14390 

» 13. R II 274/35 · 14442 
» » 

27. R II 152-153/35 · 14338 22. R II 227/35 · 14391 
» 13. Rv II 268/35 · 14443 červenec 2. R I 527/35 · 14495 

» » 

27. Rv II 377 /33 · 14339 23. R I 399/35 . · 14392 » 14. R I 529/35 . · 14444 » 2. R II 298/35 · 14496 

» » 
30. Rv IV 155(35 · 14340 23. R I 509/35 . · 14393 » 14. Rv I 1550/31 · 14445 » 3. R I 646/35 · 14497 

» » 
23. Rv I 907/33 · 14394 » 14. Rv I 1582/33 · 14446 » ll. R II 272/35 · 14498 

» 
14341 23. Rv I J211/33 · 14395 » 14. Rv I 568/35 · 14447 

květen 2. R I 377/35 . » 
14342 23. Rv [ 585/35 14396 » 14. R II 277/35 · 14448 srpen 30. R I 748/35 

» 2. R I 418/35 . » 
· 14499 
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čís. 
Cis. 

čís. Čfs. 

3. Rv III 5U8(35 . · 14500 záři 21. R I 784/35 · 14555 řijen 10. Rv I 1620/33 · 14608 řijen 31. R I 1091/35 14661 

září · 14501 21. R I 817/35 · 14556 " 10. Rv I 1634/35 · 14609 » 31. R I 1124/35 · 14662 

5. R I 731/35 » 
» · 14502 21. R III 134/35 14557 » 10. R II 35/35 · 1461.0 » 31. R I 1150/35 · 14663 

5. Rv I 1552/33 : » », 
· 14503 25. R I 761/35 · 14558 » 10. Rv II 868/33 . · 14611 » 31. Rv I 1870/33 · 14664 

5. Rv I 1981/33 . » 
» · 14504 25. R I 911/35 14559 10. Rv II 1083/35 · 14612 » 31. Rv I 2240/33 · 14665 

5. Rv I 2019/33 . » 
» 

» · 14505 25. Rv I 1627/35 . · 14560 ll. R I 732/35 · 14613 » 31. Rv I 2579/33 · 14666 

5. Rv I 1231/35 . » 
» 

.» 
· 14506 26. R I 361/35 14561 ll. Rv I 1418/35 · 14614 » 31. Rv II 904/34 · 14667 

5. Rv I 1544/35 . » 
» 

» · 14507 26. R I 739/35 14562 ll. Rv I 1794/35 · 14615 » 31. RvlV 428/35 · 14668 

5. R II 321/35 » 
)' 

» 26. R I 864/35 14563 11. R tl 392/35 · 14616 
5. R II 335/35 · 14508 » 

» 
» · 14509 14564 ll. R II 465/35 · 14617 listopad 2. Rv I 2211/33 . 

» 5. R III 475/35 » 26. Rv I 935/33 » · 14669 

6. Rv I 2087/33 . · 14510 26. Rv I 2515/33 . · 14565 » 11. Rv II 777/34 . · 14618 » 2. Rv I 2511/33 . · 14670 

» » 
6. Rv I 1455/35 . · 14511 » 26. Rv I 1219/35 . 14566 » ll. Rv II 512/35 . · 14619 » 2. Rv I 1624/35 . · 14671 

» 
6. R II 185/35 · 14512 » 27. Rv I 1763/35 . · 14567 » ll. Rv II 550/35 . 14620 » 2. Rv II 915/33 . · 14672 

» 
6. R II 355/35 · 14513 » 27. Rv I 2499/33 . 14568 » ll. Rv II 616/35 . · 14621 » 2. Rv II 974/33 . · 14673 

» 
7. R I 764/35 · 14514 » 27. R II 290/35 · 14569 » 12. Rv I 1963/33 · 14622 » 7. R I 1123/35 · 14674 

» · 14515 · 14570 
ii 

» ll. Rv 1ll358/34 . » 27. Rv II 16/35 » 12. Rv I 2419/33 · 14623 il 
» 7. R I 1156/35 . · 14675 

» ll. Rv IV 228/34 . · 14516 » 27. Rv III 396/34 . · 14571 » 15. Rv Hl 827/34 · 14624 
" 

» 7. RvI 2613/33 . · 14676 

» 12. R I 802/34 · 14517 » 27. Rv IV 417/34 . · 14572 » 15. Rv III 896/34 · 14625 'i » 7. Rv n 65/34 . · 14677 

12. R I 895/35 · 14518 30. Pres. 1300/35 . · 14573 16. R IV 387/35 . · 14626 
I, » 7. Rv II 666/35 . · 14678 

» » » J< 

» 12. Rv I 807/35 · 14519 » 17. R I 894/35 · 14627 :! » 7. ,Rv IV 262/34 . · 14679 

12. Rv II 849/33 . · 14520 říjen 1. Rv III 766/35 · 14574 17. R I 1056/35 . 14628 'i » 8. R I 1066/35 . · 14680 

» 
,. 

I' 
» 12. Rv II 429/35 . · 14521 » 2. R I 789/35 14575 » 17. Rv I 2095/33 14629 ,I " 8. Rv I 1097/35 . · 14681 

» 13. R I 652/35 · 14522 » 2. Rv I 2329/33 · 14576 » 17. Rv I 1862/35 14630 íi » 8. R II 270/35 . · 14682 

» 13. R I 845/35 · 14523 » 2. Rv II 603/35 . · 14577 » 17. Rv II 541/35 14631 

II 

» 8. R II 503/35 . · 14683 

» 13. Rv .I 1829/33 . · 14524 » 2. R III 520/35 . · 14578 » 18. R I 1033/35 . 14632 » 8. Rv II 903/33 . · 14684 

» 13. R II 269/35 · 14525. » 2. Rv !II 654/34 · 14579 » 18. Rv I 2471/33 · 14633 » 8. Rv II 940/33 . · 14685 

» 13. R II 310/35 · 14526 » 3. Rv I 100/35 . · 14580 » 18. Rv I 1701/35 · 14634 » 8. Rv II 259/35 . · 14686 

» 13. R II 394/35 '. · 14527 » 3. Rv I 1587/35 . · 14581 » 18. Rv I 1819/35 14635 » 8. Rv III 847/34 . · 14687 

» 13. Rv II 817/33 · 14528 » 3. Rv II 544/33 . · 14582 » 18. R II 451/35 . · 14635 » 9. R II 375/35 . · 14688 

> 13. Rv II 829/33 . · 14529 » 3. Rv i'l 984/33 . · 14583 » 24. R I 1072/35 . · 14637 » 9. Rv II 1017/33 · 14689 

» 13. Rv II 524/35 .. · 14530 » 3. Rv II 1042/33 14584 » 24. Nd I 453/35 . 14638 » 12. Rv ll! 957/34 . · 14690 

· 14531 
» 14. Rv I 1107/35 . 

· 14532 
» 3. Rv II 1061/33 · 14585 » 24. Rv I 1272/35 · 14639 » 12. Rv III 1025/34 · 14691 

» 1.4. R II 291/35 
· 14533 » 3. Rv' !II 760/33 · 14586 • 24. R II 212/35 · 14640 » 12. Rv IV 531/35 . · 14692 

» 14. R II 327/35 
· 14534 » 3. Rv !II 455/35 14587 » 24. Rv II 71/35 14641 » 13. Rv I 2386/33 . · 14693 

» 14. Rv .ll 574/33 
· 14535 » 4. R I 674/35 · 14588 » 24. Rv III 270/34 · 14642 » 14. R I 346/35 . · 14694 

» 14. Rv II 629/33 
· 14536 » 4. R I 858/35 · 14589 » 25: R I 1085/35 . · 14643 » 14. R I 615/35 · 14695 

» 14. Rv II 643/33 
· 14537 » 4. R I 993/35 · 14590 » 25" Rv I 1671/35 · 14644 » 14. Rv I 109/34 · 14696 

» 14. Rv lol 481/35 
· 14538 » 4. Rv I 2217/33 · 14591 » 25. Rv I 1710/35 14645 » 14. Rv I 895/35 · 14697 

» 18. R I 910(35 
· 14539 » 4. Rv I 870/35 . · 14592 » 25. Rv I 1804/35 · 14646 » 14. R II 473/35 · 14698 

» 18. R II 418/35 
· 14540 4. Rv I 1060/35 · 14593 » 25. R II 667/34 . · 14647 » 14. Rv II 941/33 · 14699 

18. R II 425/35 
» · 14594 » · 14541 »- 4. R II 431/35 » 25. Nd II 129/35 · 14648 » 14. Rv II 22/34 . · 14700 

> 18. Rv !lI 658/34 . 
· 14542 » 5. R I 644(35 · 14595 » 25. Rv II 781/33 · 14649 » 14. Rv III 40/35 . · 14701 

» 19. R I 723/35 · 14596 
19. R I 824/35 · 14543 » 5. R I 786/35 .. » 26. Rv I 1714/35 · 14650 » 14. Rv IV 161/34 . · 14702 

» 14544 » 5. R II 403/35 · 14597 » 26. R II 4~3/35 . 14651 » 14. Rv IV 521/35 . · 14703 

» 19. Ndl 401(35 
· 14545 » 9. R I 1011/35 . · 14598 26. Rv II 925/33 

» 14. R I li09/35 . · 14704 

19. Rv I 2277/33 · 14599 
» 14652, 

> 9. Rv I 1704/35 
» 15. Rv I 2109/33 . 

19. Rv I 2501/33 · 14546 » » 26. R Ul 626/35 » · 14653 · 14705 

» 9. Rv I 1764/35 14600 
19. Rv I .!413/35 · 14547 » » 29. Rv III 770/34 · 14654 » 15. Rv I 1662/35 . · 14100 

» 14601 
19. R II 365/35 · 14548 » 9. Rv II 389/33 . » 29. Rv II 857/34 14655 » 15. Rv I 1799/35 . · 14707 

» · 14549 9. Rv IV 254/34 · 14602 15. R II 500/35 . 

19. R II 411/35 
» » 29. Rv I 1519/35 · 14656 

» · 14708 

> · 14603 
20. Rv I 1545/33 . · 14550 » 10. R I 744/35 » 30. Rv I 1901;:35 

» 15. Rv II 479/35 . · 147m 

» · 14551 10. R I 879/35 · 14604 
.14657 15. Rv ll! 1071/34 

20. Rv I 2057 (33 . » » 30. Rv II 674/35 
» · 14710 

» 10. R I 918/35 14605 
14658 16. Rv I 2519/33. 

• 20. R II 351(33 · 14552 » 
» · 14711 

· 14606 
:» 31. R I 900/35 · 14659 

20. Rv II 520/35 . · 14553 » !O. R I 1001/35 
» 16. Rv I 1893/35 . · 14712 

» · 14607 
» 31. R I 1057/35 · 14660 

20. R !ll 459/35 . · 14554 » 10. R I 1046/35 
» 16. Rv II 464/35 . · 147n 

» 

-!> ť> 
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čís. 
Cis. 

Čís. Čfs. 

liswpad 16. Co IV 4/35 14714 prosinec 6. Rv II 126/34 . · 14766 

". 20. Rv II 1923/33 . · 14715 » 6. Rv III 1009/34 · 14767 prosinec 30. Rv I 141/34 · 14819 prosinec 30. Rv II 44/34 14827 

" 21. R I 1181/35 · 14716 » 7. R I 938/35 · 14768 » 30. Rv I 232/34 · 14820 » 31. Rv 1 2641/33 . · 14828 

» 21. Rv 1 78/34 · 14717 » 7. Rv I 95/34 · 14769 :-.y 30 .Rv 1 315/34 · 14821 
· 14770 

» 31. Rv 1 177/34 •. 14829 

» 21. Rv 1 223/34 · 14718 » 1 I. R II 566/35 ~i 30. Rv 1 497/34 · 14822 

21. Rv I 1411/35 . · 14719 » 12. R I 988/35 · 14771 » 30. Rv I 780/34 .. · 14823 » 31. Rv I 2295/35 . · 14830 

22. R I 1076/35 · 14720 » 12. Nd I 510/35 · 14772 >~ 30. Rv I 2317/35 . · 14824 » 31. Rv II 642/33 . · 14831 

22. Rv 1 1750/35 . · 14721 » 12. Nd 1 532/35 · 14773 30. Rv I 2419/35 . · 14825 » 3 I. RvlI 32/34 . · 14832 

22. R II 498/35 · 14722 » 12. Rv I 258/35 · 14774 » 30. Rv II 9/34 · 14826 » 31. Rv II 178/34 . · 14833 

22. R II 523/35 · 14723 » 12. Rv I 2177/35 . · 14775 

» 22. R II 526/35 · 17724 » 12. Rv II 692/35 · 14776 

» 22. Rv II 1016/33 . · 14725 » 12. Rv II 828/35 . · 14777 1936: 

» 22. Rv II 646/35 . · 14726 » 12. Rv III 563/35 . · 14778 

" 23. Rv 1 821/34 · 14727 » 13. R I 1287/35 · 14779 Čís. Čí~. 

» 23. Rv I 2116/35 . · 14728 » 13. Rv I 2888/34 . · 14780 

» 23. R II 323/35 · 14729 » l3.Rv I 1294/35 . · 14781 leden 2. Rv I 484/34 . · 14834 leden 15. Rv I 291/34 . · 14866 

» 25. R 1 1166/35 · 14730 » 13. Rv 1 1956/35 . · 14782 » 2. Rv 1 1925/35 · 14835 » 15. Rv 1 293/34 . · 14857 

» 25. Rv I 2559/33 . · 14731 » 13. Rv II 521/33 . · 14783 » 2. Rv 1 2187/35 · 14835 » 15. R 1 1307/35 . · 14868 

» 25. Rv \V 538/34 . · 14732 » 14. R \ 1139/35 · 14784 » 2. Rv II 10/34 . · 14837 » 16. R 1 1378/35 . · 14869 

» 27. Rv \ 2612/33 . · 14733 » 17. Rv III 1122/34 · 14785 » 2. Rv II 602/35 · 14838 » 16. Rv 1 429/34 . · 14870 

» 27. Rv \ 2652/33 . · 14734 » 17. Rv III 1056/35 · 14786 • » 2. Rv II 869/35 · 14839 » 16. Rv \ 814/34 . · 1487\ 

27. Rv III 1096/34 · 14735 » 18. Rv I 49/34 · 14787 » . 2. Rv !U 454/35 · 14911 » 16. Rv I 2261/35 · 14872 

» 27. R \V 450/35 · 14736 » 18. Rv \ 345/34 · 14788 » 2. Rv III 608/35 · 14912 » 16. Rv II 258/34 . · 14873 

» 28. R \ 1237/35 · 14737 » 18. R III 396/35 · 14789 » 3. Rv I 181/34 . · 14840 » 17, R I 978/35 . · 14874 

» 28. Rv I 2547/33 . · 14738 " 19. R I 1289/35 · 14790 » 3. Rv \ 395/34 . · 14841 » 17. R I 1382/35 . · 14875 

28. Rv I 2613/34 . · 14739 » 19. R \ 1317/35 · 14791 » 3. Rv I 2429/35 · 14842 » 17. R 1 1392/35 . · 14876 

» 
» 28. Rv \ 1821/35 . · 14740 » 19. R I 1367/35 · 14792 » 3. R II 582/35 . · 14843 » 17. Rv 1,2359/33 · 14877 

» 29. R \ 1229/35 · 14741 » 19. Rv I 112/33 · 14793 » 3. Rv II 836/35 · 14844 » 17. Rv I 270/34 . · 14878 

» 29. Rv I 2069/35 . · 14742 » 19. Rv I 1662/33 . · 14794 » 4. Rv I 405/34 . · 14845 » 17. Rv 1 370/34 . · 14879 

» 29. Rv I 2136/35 . · 14743 » 19. Rv 1 214/34 · 14795 » 4. R II 584/35 . · 14846 » 17. 'Rv 1 1401/35 · 14880 

» 29. N II 112/35 · 14744 » 19. Rv \ 1752/35 . · 14796 » 4. Rv II 1064/33 · 14847 » 20. Rv 1 261/34 . · 14881 

» 30. R \ 1164/35 · 14745 » 19. Rv \ 1896/35 . · 14797 » 8. R ! 1339/35 . · 14848 » 21. Rv 1ll 1184/34 · 14918 

» 30. Rv 1 577 /35 · 14746 » 19. Rv 1 2350/35. · 14798 » 8. Rv 1ll l!O5 /34 · 14913 » 21. Rv III 136/35 · 14919 

» 30. Rv \ 2187/35 . · 14747 » 19. R II 561/35 · 14799 » 8. Rv IV 26/35 · 14914 » 22. R I 1391/35. · 14882 

» 30. R II 313/35 · 14748 » 19. Rv II 862/23 . · 14800 » 9. R 1 1233/35 . · 14849 
» 22. Rv I 1526/35 .14883 

30. Rv II 665/35 . · 14749 » 19. Rv II 927/33 . · 14801 » 9. R I 1295/35 . · 14850 
» 22. Rv IV 171/35 ' · 14920 

» 20. R \ 1324/35 · 14802 » 9. R I 1394/35 . · 14851 » 23. Rv I 389/34 . · 14884 

prosinec 2. Rv \ 1028/35 . · 14750 » 20. R I 1349/35 · 14803 » 9. Rv I 87/34 · 14852 » 23. Rv I 2564/35 · 14885 

2. Co 1ll 1/35 · 14751 » 20. Rv \ 2620/33 . · 14804 » 9. Rv I 153/34 . · 14853 » 23. R 1,1 2/36 · 14886 

» 20. Rv \ 2358/35 . · 14805 » 9. Rv \ 1835(34 · 14854 » 23. Rv II 173/34 · 14887 

2. Co III 2/35 · 14752 » 
» 20. Rv II 882/33 · 14806 9. Rv 1 2330/35 

» 23. Rv II 194/34 · 14888 

3. R III 582/35 · 14753 » » · 14855 
» 20. Rv II 623/35 . · 14807 

» 24. R \ 3/36 . 

3. Rv IV 459/35 . · 14754 » " » 9. R II 101/34 . · 14856 
· 14889 

» · 14755 20. R III 723/35 · 14808 9. Rv IH 777/35 
» 24. Rv I 2412/35 · 14890 

4. Rv III 888/35 . 
» » · 14915 

» 20. R \V 508/35 · 14809 24. Rv III 368/35 

5. R I 215/35 · 14756 » » 10. Rv I 114/34 .. · 14857 » · 14921 

» 
5. R I 1261/35 · 14757 » 20. Rv \V 703/34 . · 14810 » 10. Rv I 1458/35 · 14858 

» 25. Rv I 2131/34 · 14891 

» · 14758 21. Rv \ 2197/33 . · 14811 » 10. Rv I 2112/35 
» 25. Rv \ 2506/35 · 14892 

5. R 1 1283/35 
» · 14859 

» · 14812 ' » 
» 28. Rv III 1000/35 

5. Rv \ 2574/33 . · 14759 » 21. Rv \ 273/34 10. Rv II 108/34 · 14860 
· 14922 

» · 14813 
» 29. Rv I 27/34 . 

5. Rv \ 524/34 · 14760 » 21. Rv I 460/34 » 10. Rv Hl 233/35 · 14916 
· 14893 

» 
» 29. Rv 1 339/34 . 

5. Rv \ 2113/35 . · 14761 » 21. R II 521/35 · 14814 » 10. Rv IV 88/35 · 14917 
· 14894 

» 21. R II 546/35 · 14815 » ll. R I 1338/35 . 
» 29. Rv I 455/34 . · 14895 

5. Rv 1 2246/35 . · 14762 » 
· 14861 

);\ 
· 14763 28. R \ 1143/35 · 14816 » ll. Rv 1 2596/35 · 14862 

» 29. Rv II 274/34 · 14896 

5. R II 509/35 
» 

» · 14817 • 
» 29. Rv II 454/35 

5. Rv II 752/35 · 14764 » 30. Rv I 2566/33 . » 11. Rv 1 92/34 .. · 14863 
· 14897 

» · 14818 
» 29. Rv IV 82/35 . 

6. Rv I 1991/33 . · 14765 » 30. Rv I 24/34 » 11. Rv I 440/34 . · 14864 
· 14923 

» 
,,' . » 30. R I 954/35 . · 14898 

ll. R II 604/35 .. · 14865 
Generálnl rejstříky cIviloi. 

» 30. R I 1099/35 . · 14899 
2 
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čís. 
II 

Čís. 

· 14900 

Čís. čís. 

leden 30. R I 1409/35 . II 
únor 19. R I 51/3[, 14966 

» 30. R I 1/36 · 14901 » 19. Rv 1 138/36 . 14967 březen 6. R II 623/35 15020 březen 25. Ry 1 1146/36 15072 

30 .. R 1 2/36 · 14902 ii 19. Rv II 387/34 . 
»' 6. Rv II 1012/33 · 15021 

» ľ 
» 14968 

» 25. Ry II 330/34 · 15073 

» 30. R I 4/36 · 14903 » 19. Ry II 395/34 . · 14969 » 7. R I 1064/35 15022 » 26. R I 224/36 . · 15W4 

» 30. R 1 23/36 · 14904 i » 19. Ry IV 678/35 · 14970 » 7. Ry I 322/36 · 15023 »' 26. Rv I 2417/35 · 15075 

» 30. Rv I 658/34 . · 14905 
I 

» 20. R I 18/36 14971 » 10. Rv JIl 21/36 15024 » 26. R II 55/36 . · 15076 

» 30. Rv I 740/34 . · 14906 » 20. R I 70/36 · 14972 » 12. R I 103/36 . · 15025 » 26. R II 68/36 . · 15W7 

» 30. R [,\ 6/36 · 14907 
! 

» 20. R I 97/36 14973 » 12. R I 129/36 . · 15026 » 26. Hv II 490/34 

» 30. Rv II 844/35 14908 II » 20. R I 115/36 14974 » 12. R I 234/36 . · 15027 
· 15078 

» 26. Rv II 645 /34 · 15079 

» 31. Rv 1 2287/35 · 14909 II J' 20. R I 174/36 14975 » 12·. Rv I 313/34 · 15028 » 26. Ry IV 756/34 · 15080 

» :n. R II 598/35 . · 14910 20. Rv I 301/34 . 14976 » 12. Rv I 2310/35 15029 
;1 » 

» 27. R I 205/36 . · 15081 

i! » 20. Ry I 860/34 . · 14977 » 12. Rv I 134/36 · 15030 » 27. R I 301/36 . · 15082 

únor 4. Rv IV 665/35 · 14924 
II 

» 20. Ry I 188/36 . · 14978 » 12. Rv I 214/36 .. 15031 » 27. Ry I 910/34 · 15083 

» 5. Rv I 96/34 · 14925 » 20. Rv II 15/36 . · 14979 » 12. Rv I 339/36 · 15032 » 27. Rv I 1440/34 · 15084 

» 5. Rv I 468/34 · 14926 
'l 

» 21. Rv I 1596/33 . · 14980 » 12. R II 615/35 · 15033 » 27. Rv I 1616/34 · 15085 

» 6. R I 1462/35 · 14927 I, » 21. Rv 1 246/34 . · 14981 » 12. R II 93/36 . · 15034 » 27. Rv I 262/36 · 15086 

6. Rl 64/36 · 14928 » 21. Rv I 2037/35 . · 14982 » 12. Rv II 119/34 · 15035 

» II 
» 27. Rv I 318/36 · 15087 

» 6. Rv I 697/34 · 14929 
II 

» 22. R I 91/36 · 14983 » 12. Rv II 925/35, · 15036 • » 2,7. Rv I 497/36 · 15088 

» 6. Ry 12221/35 · 14930 , 22. Rv I 2471/33 · 14984 » 12. Rv II 122/36 · 15037 

6. Rv I 2629/35 · 14931 22. Rv I 903/34 . · 14985 12. Rv II 128/36 · 15038 
» 27. Rv II 741/34 · 15089 

» li 
» » 

6. Rv I 2/36 · 14932 22. Rv II 31/36 14986 12 .. Rv III 667/35 · 15039 
» 28. Nd II 26/36 · 15090 

» 
» 

» 
,I 

» 28. Ry 1H44/36 · 15091 

» 6. R II 347/35 · 14933 'I » 22. Rv II 106/34 . .. 14987 
, 12. Rv III 672/35 · 15040 » 31. Hv IV 114/36 · 15164 

» 6. R II 622/35 · 14934 

II 
» 25. R III 85/36 14988 » 13. R I 196/36 . · 15041 ' 

» 6. Rv II 311/34 . · 14935 » 25. Rv III 1045/35 · 14989 » 13. R I 231/36 . · 15042 

\' 6. Rv II 346/34 . · 14936 i » 25. Rv III 1124/35 14990 » 13. Ry I 59/34 . · 15043 duben 1. Ry I 925/34 · 15092 

» 6. Ry II 11/36'. · 14937 II » 26. R I 127/36 · 14991 » 13.Rv I 848/34 · 15044 » 1. Rv I 1192/34 · 15093 

» 7. R 1 1404/35 · 14938 » 26. R I 130/36 · 14992 » 13. Rv I 1114/34 · 15045 
» 1. Rv III 678/35 · 15094 

7. Rv I 430/34 . · 14939 II » 26. Ry I 2615/33 · 14993 » 13. Rv I 1144/35 · 15046 » 2. R I 126/36 . · 15095 

» 
» 7. Ry I 2405/35 . 14940 

\ 

» 26. Rv I 197/36 · 14994 » 14. R II 370/35 · 15047 » 2. R I 170/36 . · 15096 

» 7. Rv II 325/34 . · 14941 » 26. Rv I 237/36 14995 » 14. R II 62/36 . · 15048 » 2. Ry I 496/36 · 15097 

» 7. Rv III 592/35 · 14942 » 27. R I 1214/35 . 14996 » 16. R III 763/35 · 15162 » 2. R II 86/36 . · 15098 

» 7. Ry JH 1059/35 · 14943 » 27. Rv I 593/34 14997 » 16. Rv lJl 359/35 15049 » 2. Rv IV 482/35 · 15099 

» 1 L Rv IV 519/35 14944 

II 
» 27. R II 590/35 · 14998 » 17. Rv IV 66/35 · 15163 » 3. Hy I 643/35 · 15100 

» 12. R 1 1448/35 · 14945 » 27. Ry II 633/35 . · 14999 » 18. Ry I 847/34 15050 » 3. R II 5/36 . · 15101 

12. Rv I 736/34 · 14946 
» 27. Rv II 861/35 . · 15000 » 18. Ry I 101Oj34 · 15051 » 3. R II 52/36 . · 15102 

» 
\1 13. R I 15/36 · 14947 

» 27. Rv II 951/35 . 15001 » 19. R I 1396/35 · 15052 » 3. R II 109/36. · 15103 

» 
13. R I 89/36 · 14948 

» 28. Rv I 2322/33 · 15002 » 19. R I 98/36 . · 15053 » 3. Ry II 692/34 · 15104 

» 
» 13. Hv I 802/34 · 14949 

» 19 R I 141/36 . · 15054 » 3. Rv II 103/36 · 15105 

13. Rv I 861/34 · 14950 
hřezen 2. Co IV 7/35 . 15003 » . 19. R II 64/36 . · 15055 » 3. Rv II 192/36 

» » 4. R IV 53/36 . · 15004 19. Rv II 141/36 
· 15106 

» 13. Rv I 1859/35 · 14951 
» · 15056 » 4. R I 341/36 . · 15107 

13. Rv I 2084/35 · 14952 
» 5. R I 1439/35 15005 » 20. R I 73/36 . 15057 ' » 4. Ry I 2686/33 

» 5. R I 110/36 . · 15006 
· 15108 

» 20. R I 222/36 . 
);' 13. R II 7/36 · 14953 

» · 15058 » 4. Rv I 1387/34 · 15109 

» 5. R I 137/36 . · 15007 
» 14. Rv I 525/34 · 14954 

» 20. Ry I 1974/33 · 15059 » 4. Rv I 1622/34 · 15110 

» 5. Rv I 843/34 · 15008 
14. Rv I 699/34 · 14955 

» 20. Rv I 1126/34 15060 » 7. R I 253/36 . 

» » 5. Rv I 879/34 · 15009 
· 15111 

» 14. Rv I 742/34 · .14956 5. Rv I 922/34 .' 15010 
)~ 20. Rv I 1520/34 · 15061 » 7. R II 82/36 . · 15112 

» 
» 14. RvI 792/34 .14957 

» 20. R II 41/36 . · 15062 
» 5. Ry I 1156/34 · 15011 

» 7. Rv II 220/36 · 15113 

14. Rv I 870/34 · 14958 
» 22. R II 57/36 ... 

» 

II 

» 5. Rv 1 324/36 · 15012 
· 15063 » 7.Ry III 148/36 · 15165 

» 20. Rv II 742/35 

» 14. Rv 1 718/35 0·14959 » 5. Rv II 286/34 · 15013 :;1/ 
· 15064 » 8. Rv I 1137/34 · 15114 

» 14. Rv I 341/36 . · 14960 » 5. Rv U 434/34 .-15014 
20. Rv II 74/36 · 15065 » 8. Rv I 1678/34 · 15115 

» 20. R IV 113/36 

» 14. Ry U 746/35 . · 14961 
II 

» 6. R 1 145/36 . · 15015 
15066 » 8. Rv I 377/36 · 15116 

» 21. R I 218/36 . 

» 15. R I 957/35 · .14962 » .6.RI177/36. · 15016 
15067 » 8. ,Rv U 67/25 · 15117 

». 21. Rv II 955/33 

» 15. R U 1/36 · 14963 

1\ 

» 6. Rv I 808/34 · 15017 
15068 » 8. Ry II 242/36 · 15118 

» 24. Rv \ll 753/35 

» 18. Rv \ll 949/35 · 14964 » 6. Rv I 1410/34 .. 15018 >f< 
15069 », 9. Ry 'U 487/34 · 15119 

» 18. Rv \ll 974/35 .14965 » 6. Ry I 130/36 · 15019 
24. Rv \ll 14Oj36 · 15070 ~" 15. Ry 147/34 .. · 15120 

",. I 24. Rv lV.705/35 : 15071 -"Ji i 15. Rv I 962/34 15121 
2" 
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čís. Čís, Cís. Čís. 
duben 15. Rv I 1078j34 15122 k\rěten 7. Rv J 381j36 " 15179 květen 27. R I 543/36 . · 15232 červell ]2. R I 655/36 . 15284 » 15. Rv I 2464/35 · 15123 » 7. Rv I 471/36 · 15180 » 27. R I 544/36. · 15233 :>? 12. Rl 670/36. · 15285 .; » 15. Rv I 220/36 · 15124 » 7. Rv I 794/36 · 15181 » 27. Rv I 908/36 · 15234 ":iy 12. RvI 1527!;M · 15286 » 15. Rv ll! 680/35 · 15125 » 8. R I 542/36 . · 15182 » 27. Rv IV 172/36 · 15235 » 12. Rv I 2204/34 15287 » 16. R I 264/36 . · 15126 » 8. Rv I 1173/34 · 15183 » 28. R I 435/36. · 15236 » 12. Rv I 402/36 · 15288 » 16. R I 308/36 . 15127 » 8. Rv I 1397/34 · 15184 » 

. 28. R III 260/36 · 15237 » 12. RvI 58]/36 · ]5289 » ]6. R I 371/36 . · ]5128 » 8. Rv I ]003/35 · 15185 » 29. Rv I 1329/34 · ]5238 » 12. Rv I 708/36 · ]5290 » 16. R II ]31/36 15129 » 8. R II 95/36 . · 15186 29. Rv I ]897/34 · 15239 I, » 12. RvI 1040/36 · ]5291 16. Rv llM5/34 · ]5130 » » » 8. R II 187/36 · 15187 » 29. Rv I 2529/35 · 15240 ii » 12. R II 234/36 ]5292 » 16. Rv ll' 668/35 · 15131 9. Rv I 1315/34 · 15188 29. Rv I 428/36 · 15241 
'1,1 

» » » 12. Rv II 7]7/34 15293 » 16. Rv IV 469/35 · 15132 9. R II 185/36 · ]5189 » 29. Rv II 831/35 · 15242 12. Rv II 812/34 ]5294 ]7. Rv I 957/34 · 15133 » ;I » » 
9. Rv II 633/34 · 15190 » 30. Rv I 685/36 · 15243 li 13. R I 501(36 . 15295 17. Rv I 678/36 ' " 15134 » 

· 15244 I, » » 
12. Rv ll! 901/35 · 15191 » 30. Rv I 294/36 13. R II 13S/36 » 

I 

» · 15296 -,,),;:, 17. Rv II 493/34 · 15135 » 13. R I 394/36 . · 15192 » 30. Rv I 829/36 · 15245 » 13, R II 246/36 · ]5297 » 17. R ll! 137/36 · 15136 » 13. Rv I 817/34 · 15193 » 30. Rv II 369/36 · 15246 
13. Rv II 111/36 · 15298 18. R I 343/36 . · 15137 » . >,.-. » 13. Rv I 1325/34 · 15194 13. Rv II 356/36 15299 22. Rv II 409/34 ' 15138 '", » » » 13. Rv 11899/35 · 15195 červen 2. Rv Bl 693/35 · 15247 17. Rl 671/36 . 15300 23. R I 169/36,. , . 15139 » 

23. Rv I 597/34 " 15140 » 13. Rv I 2618/35 · 15196 » 2. Rv III 701 /35 · 15248 » 17. Rv I 20.'íS /34 · 15401 » 13. Rv ll! 1093/35 . ' . 15197 » 2. R I 572';36 . · 15249 » 17. R II 221(36 · 15302 I,'» 23. Rv 1 1203/34 · 15141 13. Rv 'IV 444/35 · 15198 3; ,Rv I 1762/34 · 15250 >>> 23. Rv r 1946/35 · 15142 » » , » 17. Nd II 50/36 · 15303 » 14. Rv I 769/36 · 15199 » 3. Rv I 1824/34 · 15251 ',» 18. R I 386/36. · 15304 » 23. Rv I 2625/35 · 15143 
14. Rv II 833 /34 · 15200 3. Rv I 1886/34 · 15252 23. R II 118/36 · 15144 » » » 18. R I 43Oj36 . · 15305 » 
15. R I 278/36 . · 15201 3. Rv I 2000/34 , 15253 24. Rv 11276/34 · 15145 » » » 18. R II 174/36 · 15306 » 

· 15202 3. Hv I 1080/36 · 15254 24. Rv I 765/37 ',',' · 15146 » 15. R I 538/36. » » 18. Rv II 211/36 · 15307 » 
3.R 1'1 210/36 · 15255 24. Rvll 470/34 " 15147 » 15. Rv I 1844/34 · 15203 » » 18. Rv II 431/36 · 15308 , » 

· 15204 4. Rv I 857/34 · 15256 25. RvI ,1755/34 · 15148 » 15. Rv I 475/35 " » 18. Rv ll! 745/35 · 15309 » 
4. Hv I 1746/34 · 15257 25. R II 332(35 " . 15149 » 15. Rv II 688/34 · 15205 » » 19. R I 649/36 . · 15310 '- ~? 
4. Rv I 1858/34 · 15258· 25. R II 36/36 . · 15150 » i9., Rv I 1121/34 · 15206 » » 19. R I 703/36 . · 15311 » 
4. Rv II 305/36 · 15259 28. RvI 1277/34 · 15151 » 20. R I 366/36 . · 15207 » » 19. Rv I 1211/34 · 15312 » 
5. R I 537/36. 15260 28. R 11159/36 · 15152 » 20. R I 441/36 . , · 15208 » » 19. Rv I 2176/34 · 15313 » 
5. Rv I 1554/34 · 15261 29. R I 474(36 .. , . 15153 » 20. R 1451/36. · 15209 » » 19. Rv I 2192/34 · 15314 » 
5. Rv I 602/36 · 15262 (,,» 29. Rv [ 82/36 .• ' · 15154 » 20. R I 561/36 . · 15210 » » 19. Rv I 2541/34 · 15315 

» 29. Rv 1679/36 · 15155 » 20.R I 579/36 . · 15211 » 5. Rv II 174/36 · 15263 » 19. Rv I 1338/36 · 15316 .» 29. R III 280/361 · 15156 » 20. R I 602/36 . · 15212 » 6. R I 485/36 . · 15264 » 19. Rv II 590/34 · 15317 », 30. R I 469/36 .. · 15157 » 20. R II 184/36 · 15213 » 9. R I 486/36 . 15265 » 19. Rv !ll 105/35 · 15318 , » 30. Rv I 371/34 · 15158 » 20. Rv II 897/34 · 15214 » 9. Rv I 1612/34 · 15266 » 23. Rv III 238/36 · 15319 » 30. Rv I 1404/34 · 15159 » 20. ,Rv III 726/35 · 15215 » 9. R II 217/36, · 15267 » 23. Rv III 319/36 · 15320 
"l~ 30. Rv I 1689/34 • J_ · 15160 » 20. Rv HI 93/36 · 15216 » 9. Rv 1,1 232';36 · 15268 » 24. R I 1266/35 · 15321 ;.,>, 30. R II 144(36 · 15161 » 22. R I 556/36 . · 15217 » 9. R III 197/36 · 15269 » 24. R 1 524/36 . · 15322 » 22. R I 571/36 . · 15218 » 9. Rv !ll 4Oj36 · ]5270 » 24. R I 718/36 . · 15323 
květen 2. ,R 1374/36 '. · 15166 .» 22. R I 583/36 . · 15219 » 9. Rv III 344/36 15271 » 24: Rv I 1837/34 · 15324 ;- »- 2. R I 460/36 . · 15167 » 22. Rv I 1328/34 · 15220 » 9. Rv IV 112/36 15272 » 24. Hv I 2298/34 · 15326 'o: »_, 2. R II 15/36 . ' . 15,168 » 22. Rv 10 2277/34 · 15221 » 10. R I 614/36 . ]5273 » 24. Rv I 8Oj36 . · 15326 » 2. R 11108/36 · 15169 » 22. Rv I 851/36 · 15222 ;> 10. R 1656/36 . · 15274 » 24. Rv III 2Oj36 · 15327 » 2. R II 111/36 · 15170 » 22. Rv II 98/36 · 15223 » 10. Rv I 1826/34 · 15275 » 25. R I 716/36 . · 15328 » 2. Rv III 836/35 · 15171 » 22. Rv II 283/36 · 15224 » 10. Rv I 1956/34 · 15276 \» 25. R I 721/36 . · 15329 » 6. R I 121/36. · 15172 » 23. Rv II 572/34 · 15225 » 10. Rv I 110/36 · 15277 » 25. Rv I 252/34 · 15330 » 6. Rv I 1178/34, · 15173 '; » 23. Rv 11791/34 · 15226 » 10. Rv I 1234/36 · 15278 » 25. Rv I 1128/36 · 15331 » 6. R II 148/36 · 15174 » 23. Rv II 336/36 · 15227 » 10. Hv II 772/(34 · 15279 » 25. R II 261/36 · 15332 » 6. Rv 11675/35 · 15175 » 23. R III 301/36 · 15228 » 12. Pres. 977/36 · 15280 » 26. R I 714/36 . · 15333 » 6. Rv II 142/36 · 15í76 » 26. Rv III 638/35 · 15229 » 12. R I 404/36 . · 15281 » 26. Rv I 1536/34 · 15334 » 7. Rv I 595/34 '. 15177 . » 27. R I 447/36 . · 15230 » 12. R I 615/36 . · 15282 ''» • 26. Rv II 241/36 · 15335 » 7. Rv I 1671/34 · 15178 ,--»-- 27.R I 507/36 . · 15231 » 12. R I 633/36 . · 15283 ' ~» 26. Rv III 625/34 · 15336 
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Čís. čís. čís. čís. 

červen 26. Ry lil óí2~/35 15337 září ll. Ry I 795/36 . · 15387 
" 26. Ry IV 455/35 ,. 15338 >, ,ll. R II 359/36 . · 15388 

zaří 24. R II 376/36 15441 říjen 14. Ry I 2144/36 . " 15493 

» 30. Ry II 690/34 · 15339 » ll. Hy II 838/34 . · 15389 
» 24. R III 591/36 15442 » 14. R II 423/36 . · 15494 

» 30. Rv HI 212/36 · 15340 » 12 .. Ry II 237/36 . · 15390 
» 25. Rv I 1730/34 . · 15443 » 14. Rv II 383/35 . · 15495 

» 15. R Ul 610/36 . · 15391 
» 25. Rv I 2064/36 . 15444 » 15. R I 757/36 · 15496 

červenec 1. Rv I 1691/35 . · 15341 » 15. Rv lil 623/36,. · 15392 
» 26. Rv III 618/36 . · 15445 » 15. R 1 1071/36 15497 

» 1. Rv I 1181/36 . · 15342 » 16. R I 717/36 .15393 » 30. R I 818/36 15446 » 15. R I 1168/36 · 15498 

» 1. R II 275/36 . · 15343 » 16. R I 993/36 · 15394 )/ 30. R I 899/36 · 15447 » 15. Rv I 1041/34 . · 15499 

> 1. R II 303/36 . · 15344 » 16. R II 271/36 · 15395 " 30. Ry I 1046/36 . 15448 » 15. Ry I 71/35 · 15500 

» 2. Ry II 330/36 . · 15345 » 16. Rv II 962/34 · 16396 » 30. Rv I 1981/36 . · 15449 » 15. 'Rv I 1897/36 . · 15501 

» 2. R III 447/36 . · 15346 
» 16. Ry II 516/36 · 15397 

» 15. Rv I 2160/36 . · 15502 

» 9. R I 777/36 . · 15347 
» 16. Hv HI 412/36 . · 15398 říjen 1. Ry I 2047/34 . · 15450 

» 15. Rv II 945/34 . · 15503 

» 9. R 1,769/36 . · 15348 
» 17. R I 846/35 · 15:\99 » 1. Ry I 975/:\6 · 15451 » 15. Hv oll DOO/36 . · 15504 

» 10. R I 754/36 . · 15349 » 17. R I 935/36 · 15400 » 1. .Hv I 1561/36 . · 15452 
» 15. Ry II 686/36 . · 15505 

» 10. Hv I 1593/36 . · 15350 » 17. Rv I 2370/34 . · 15401 » I.Rv II 333/34 . 15453 » 16. R I 876/36 · 15506 

» 10. Rv I 1594/36 . 15351 " 17. Ry I 2824/34 . · 15402 » 2. R I 736/36 . 15454 » 16. R I 1148/36 · 15507 

» 10. Ry II 573/36. · 15352 » 17. Rv I 1.578/35 . · 15403 » 2. H I 1019/36 . · 15455 » 16. Hy 1 657/34 · 15508 

» 17. Hy II 14/36 · 15404 » 2. Ry I 764/34 . · 15456 » 16. 'Ry I 2158/34 . · 15509 

» 17. Hy II 360136 · 15405 » 2.Rv I 1463/36 . · 15457 
» 16. Rv I 2602/34 . · 15510 

srpen 14. Hv I 1888/36 15353 » 17. Ry II 544/36 · 15406 » 2. Rv I 2011/36 . · 15458 » 16. Ry I 1290/36 . · 15511 

» 21. H I 919/36 . 15354 » 17. R IV 314/36 · 15407 » 2. H II 340/36 . · 15459 » 16. R II :\38/36 · 15512 

» 21. R II 267/36 . · 15355 18. R I 744/36 · 15408 
I 

16. R II 451/36 
» 

» 2. Ry II 974/34 . · 15460 » · 15513 

» 28. R I 947/36 · 15356 » 18. R I 847/36 · 15409 2. Rv III 895/35. 
» 16. Rv II 832,/35 . · 15514 

» · 15461 

» 28. R I 960/36 · 15357 » 18. R I 944/36 · 15410 
») 16. Ry II 539/36 . 

» 3. R 1 948/36 . · 15462 
· 15515 

» 18. Ry I 1744/34 . · 15411 » 3,. Hy 1 1634/34 . · 15463 
I » 16. Rv III 75/36 . · 15516 

září 2. H J 720/36 · 15358 
» 18. Rv I 68/35 · 15412 » 3. Ry I 981/35 . · 15464 II 

» 17. Rv I 1853/36 . · 15517 

» 2·. Rv I 1319/36 . · 15359 
» 18. Ry I 1182/36 . · 15413 » 3. Rv II 601/:16 . · 15465 

» 19. 'Hv II 725/34 . · 15518 

» 2. R II 270/36 · 15360 
» 18. Rv I 1647/36 . · 15414 » 5. H I 785/36 

» 20. IRy III 659/36 15519 
· 15466 

» 3. R I 775/36 · 15361 
» 18. Ry 1 2179/36 . 15415 » 5. R I 816/36 . · 15467 

» 21. R I 1037/36 15520 

» 3. Hv I 1281/35 . · 15362 » 18. R II 282/36 . · 15416 » 5. Rv I 1920/34 . · 15468 
» 21. RII 075/36 · 15521 

» 3. Rv I 1434/36 , · 15363 » 18. H II 315/36 15417 » 5. Ry I 589/36 · 15469 
» 21. Rv Hl 795/36 · 15522 

» 3. Rv I 1560/36 . · 15364 
» 18. Rv H 1022/34 · 15418 » 5. Co II 4/36 · 15470 

» 22. R I 976/36 . 15523 

» 3. R II 273/36 . · 15365 
» 18. R III 584/36 · 15419 » 6.Rv IV 431/36 15471 

» 22. R 1 1093/36 . · 15524 

» 3. Rv II 484/36 . · 15366 
» 18. R IV 347/36 · 15420 " 7. Rv I 23'29/34 . · 15472 

» 22. Hy I 953/34 . · 15526 

» 3. R IV 300/36 . .15367 » 19. R I lO18/36 · 15421 » 7. Rv I 2409/34 . · 15473 
» 22. Ry I 1529/34 . · 15526 

» 4. Hv 12200/34 . · 15368 
» 19. R II 352/36 15422 » 7. Rv II 1035/34 

» 22. Ry 1 2011/34 . · 15527 
· 15474 

» 4. Ry II 470/36 . · 15369 » 23. R I 778/36 · 15423 » 7. Rv II 613/36 . · 15475 
» 22. Hv I 2312/34 . · 15528 

» 4. R III 432/36 . · 15370 » 23. R I 827/36 . · 15424 » 7. R lil 618/36 . 
» 22,. Rv I 1864/36 . · 15529 

· 15476 

:i> ~ 4. R III 495/36 . · 15371 » 23. Ry I 2164/34 . · 15425 » 8. Rv I 95/35 . 
» 22. R II 332/36 . 15530 

15477 

» 5. Hy II 784/34 . · 15372 » 23. Ry I 2552/34 . · 15426 » 8. Rv I 1752/36 . · 15478 
» 22. R II 405/36 . · 15531 

» 9. H I 805/36 . · 1537;! » 23. Ry I 2820/34 . · 15427 » 8. Hy I 1873/36 . · 15479 
» 22. R II 466/:\6 . · 15532 

» 9. Rv I 2377/34 . · 15374 » 23. Rv I 2946/34 . · 1542?, » 8. Ry 1 2067/36 . · 15480 
» 22. Hv II 874/34 . · 15533 

» 9. Rv I 2378/34 . · 15375 » 23. Nd II 83/36 · 15429 » 8. Hv II 916/34 . 
» 23. R I 835/36 . · 15534 

» 9. H II 279/36 · 15376 » 23. Rv II 901 /34 . · 15430 
· 15481 » 23. Rv I 2730/34 . · 15535 

» 9. Rv I 12·17/36 . · 15482 

» 9. H" II 1224/34 · 15377 » 23. Ry III 459/36 . 15431 
» 23. ,Rv 1 12Bl/36 . · 15536 

» 9. Ry 1 1585/36 . · 15483 

» 9. Ry IV 173/36 . · 15378 » 24. R I 364/36 · 15432 
» 23. Rv I 1849/36 . · 15537 

» 9. Rv 1 2075/36 . · 15484 

» lO. H I 857/36 · 15379 » 24. Nd I 461/36 . · 15433 » 9. R II 323/36 . 
» 23. Rv I 1971/36 . · 15538 

lO. Hy I 41;:14 ' . 15380 

15483 

» » 24 . .Hv I 1983/34 . · 15434 » 9. Rv II 546/34 . 
» 24. Rv I 1982/36 . · 15539 

10. Rv I 1574/34 . 

· 15486 

» · 15381 » 24. Rv I 2364/34 . · 15435 » 9. Hy IV 459/36 
» 24. Rv I 2090/36 . · 15559 

» 10. Rv II 377/36 . '. 15382 24. Hv I 295/36 · 15436 
· 15487 » 27. Rv I 2592/34 . 

» » 1O.R ! 795/36 . 
· 15540 

» 10. Rv IV 313/36 . 

· 15488 

· 1538:\ » 24. Hy I 1390/36 . · 15437 » 10. Rv II 256/36 . 
» 27. Rv II 1050(34 · 15541 

» ll. R I 416/36 15384 » 24. Ry I 1651/36 . · 15438 » 13. Rv III 727/36 
· 15489 » 27. R III 604/36 . · 15542 

» ll. R I 951/36 · 15385 » 24. Rv I 1716/36 . · 15439 
· 15490 » 27. Hy IV 456/36 

11. Rv I 1530/34 

» 14. H I 1014/36 . · 1549'1 
15543 

» · 15:>86 » 24. Rv I 19ú2/36 . · 15440 
» 29. Rl 877/36 . 

» 14. Ry I 2439/34 . · 15492 
· 15544 

» 29. Rl 1091/36 · 15545 
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25 

čís. Čís. 
Čís. Čís. 

říjen 29. R I 1163/36 · 15546 !ist~pad 12. Rv I 2942/34 . 15593 
prq~inec 2. Rv I 2675/34 . · 15652; prosinec 16. Rv I 734/35 · 15680 ,"l»\' 29. R I 1172/36 , 15547 » 12. Rv I 730/36 · 15594 2. Rv II 1202/34 . · 15653 16. R II 468/36 · 15681 l_ ;;> 'o, · 15548 12. Rv I 1703/36. · 15595 ~ » 29. R I 1205/36 » 

3. R I 1259/36 · 15654 » 17. R I 1383/36 · 15682 29. Rv I 2273/36 . · 15549 12. R II 368/36 · 15595 
» » » » 3. R I 1321/36 · 15655 » 17. Rv I 1344/34 . · 15683 ' ~ », 29. Rv I 22;86/34 . · 15550 » 12. Rv II 786/34 . · 15597 » 3. R I 1388/36 · 15656 » 17. Rv I 59/35 · 15684 » 29 .. Nd II 106/36 . · 15551 » 12. Rv II 882/34 . · 15598 » 3. Rv I 1473/34 . · 15657 » 17. Rv I 1901/36 . · 15685 » 30. Rv I 825/36 · 15552 » 12. Rv II 1042/34 . · 15599 » . 3. Rv I 1816/36 . · 15658 » 17. Rv II 744/36 . · 15686 » 30. Rv I 2346/36 . · 15553 » 13. R I 1054/36 · 15600 » 3. Rv IV 18/36 · 15709 » 17.Rv III 809/36 . · 15717 30. Rv III' 730/36 · 15554 » 13. Rv I 2771/34 . · 15601 » 4. R I 1231/36 · 15659. » 18. R I 183/36 · 15687 » 

» 30. Rv IV 48/36 . · 15555 » 13. Rv I 1758/36 . · 15602 » 4. Rv I 1392/36 . · 15660 » 18. Rv I 2733/36 . · 15688 » 3L Rv I 1460/34 . · 15556 » 13. R II 395/36 15603 » 4. Rv I 1815/36 . · 15661 » 18. R II 482/36 · 15689 » .' 3L Rv I 1929/36 . · 15557 » 13; R II 457/36 15604 » 4. Rv IV 80/36 · 15710 » 18. R II 532/36 · 15690 » 3L Ry I 21145/36 . · 15558 » 13. R II 510/36 · 15605 » 7. Co I 1/36 · 15662 » 19. Rv II 60/35 · 15691 » 13. Rv IV 699/34 . · 15645 » 7. Rv III 507/36 . · 15711 » 19. Rv IV 384/36 . · 15718 
listopad 3. Ry III 703/36 . · 15639 » 14. Ry I 1464/34 . · 15606 » 7. Rv IV 582/36 . · 15712 » 28. R I 1041/36 · 15692 

» 3. Rv lil 772/36 . · 15640 » 18. R I 1256/36 15607 » 9. Rv I 6/36 · 15663 » 28. R I 1214/36 · 15693 
» 3. ,Rv IV 473/36 . · 15641 » 18. Ry I 2794/34 . 15608 I> 9. R II 389/36 · 15t364 » 28. Rv II 462/36 · 15694 

3. Ry IV 498/36 . · 15642 » 18. Rv I 1894/35 . · 15609 » 9. R II 409/36 · 15665 » 29. R I 434/36 · 15695 » 
» 4. R I 1183/36 · 15560 » 18. Rv I 2206/36 . · 15610 » 9. R II 421/36 · 15666 » 29. R I 1401/36 · 15696 
» 4. Rv I 2638/34 . · 15561 » 18. ·Rv II 895/34 . · 15611 » 9. R Hl 800/36 · 15713 » 29. R I 1403/36 · 15697 

4. Rv I 2640/34 . · 15562 » 18. Rv II 190/35 . · 15612 » 10 .• R I '1178/36 · 15667 » 29. R I 1452/36 · 15698 » 
19. R I 1244/36 · 15613 10. R I '1386/36 · 15668 29. Ry I 1863/36 . · 15699 » 4. Rv I 2641/34 . · 15563 » » » 

4. Ry I 2931/34 • · 15564 19. Rv I 1294/34 . · 15614 » 10. Rv I 1309/34. · 15669 ». 29. Rv I 2422/36 . · 15700 » » 
IO.Rv I 1548/34 . · 15670 · 15565 19. Rv I 2037/34 . · 15615 » » 29. R II 570/36 • 15701 .» 4. Rv I 1737/36 . » 
10. Ry I 2457/36 . · 15671 4. R II 313/36 · 15566 19. Rv I 2305/34 . · 15616 » » 29. Rv II 830/34 · 15702 » » 
10. Rv I 2538/36 . · 15672 29. Rv II 241/35 5. R I 1061/36 · 15567 » 19. Rv I 1646/36 . 15617 » » · 15703 » 
10. R II 531/36 · 15673 5. R I 1251/36 · 15568 » 19. Rv I 1885/36 . ' 15618 » » 29. R III 717/36 · 15719 » 
10. R II 544/36 · 15674 5. H I 1307/36 · 15569 » 19. Rv II 1085/34 . · 15619 » » 29. R III 816/36 · 15720 » 

19. ,Rv IV 434/36 . · .15646 » 10. Rv 1,1 1122/34 . · 15675 29. Rv III 525/36 . » 5. Rv I 2646/34 . . . 15570 » » · 15721 
» 5. Ry I 2823/34 . · 15571 » 21. Rv I 501/35 · 15620 » IO.Rv III 288/36 . · 15714 » 30. R I 1406/36 · 15704 

5. Rv I 2396/36 . · 15572 » 21. R II 385/36 · 15621 » 11. R I 846/36 · 15676 » 30. Rv I 415/35 · 15705 » 
12. oH I 1022/36 · 15677 30. Hv I 1850/36 . 6. H I 661/36 · 15573 » 21. Rv II 1127/34 . · 15622 » » · 15706 » 

6. R I 939/36 · 15574 » 21. Ry II 496/36 · 15623 » 12. R I 1400/36 · 15678 » 30. R II 506/36 · 15707 » 
24. Rv I 278/35 · 15624 » 14. Co IV 2/35 · 15715 » 6. R I 1003/36 · 15575 

II 

» » 30. Rv III 884/36 . · 15722 
6. Ry I 2750/34 . · 15576 » 24. Ry I 1245/35 . 15625 » 15. Rv III 610/36 . · 15716 » 31. Rv I 756/35 · 15708 » 

» 16. Rv I 2077/34 . · 15679 31. Ry.lIl 691/36 . » 6. Rv I 2289/36 . · 15577 » 24. Rv III 481/36 . · 15647 » · 15723 
» 6. R II 354/36 · 15578 I, » 24. Ry III 582/36 . · 15648 
» 6. R II 1219/34 · 15579 

II 
» 24 .. R IV 442/36 · 15649 

» 6. Rv III 466/36 . · 15643 » 24.Rv IV 478/36 . · 15650 1937: » 7. Rv I 2475/34 . · 15580 » 25. Rv I 2915/34 . 15626 
» 7. R II 501/36 · 15581 

II 

» 25. Rv II 53/35 · 15627 
Čís. » 10. Ry III 859/36 . · 15644 » 25. Rv II 530/36 · 15628 čís. 

» 11. R II 231/36 · 15582 » 26. R I 1267/36 · 15629 leden 5. Rv I 533/35 . 15724 leden 8. Rv II 12/35 . 15735 » 11. Ry I 2416/34 . · 15583 '[ » 26. R I 1276/36 · 15630 » 7. R I 1350/36 15725 » 9. Rv I 587/35 . 15736 11. Rv I 2756/34 . · 15584 26. R I 1319/36 · 15631 ~ 7. R I 1370/36 . · 15726 » , » 
január 12. Ry Hl 669/36 · 15781 » 11. Rv I 2786/34 . · 15585 I » 26. Rv I 2867/34 . · 15632 » 7. R I 1473/36 . · 15727 » 12. Rv III 914/36 · 15782 » 11. Rv I 438/36 · 15586 » 26. Rv II 670/34 . 15633 » 7. Rv I 771/35 . · 15728 leden 13. R I 1479/36 . 11. Rv I 715/36 · 15587 » 26. Ry II 1221/34 . · 15634 » 7. 'Rv I 2142/36 . · 15729 · 15737 . » 

» 13. Ry I 549/35 . · 15738 » 11. Rv I 1618/36 . · 15588 » 27. Nd I 554/36 · 15635 » 7. Rv I 2132/36 · 15730 » 14. Rv I 257/35 . 15739 11. ,Rv II 973/34 · 15589 27. Rv I. 2498/34 . · 15636 » 8. R I 1298/36 . · 15731 » » » 14. Rv I 315/35 . 15740 » 12. R I 1105/36 · 15590 » 27. Rv I 2155/36 . 15637 » 8. R I 1323/36 . 15732· » 14. Rv I 745/35 . · 15741 » 12. R I 1170/36 · 15591 » 27. R II 465/36 15638 » 8. Rv I 2117/35 · 15733 » 14.' Rv I 915/36 . · 15742 » 12. Rv I 2846/34 . · 15592 » 30. Rv III 463/36 . 15651 » 8. R II 556/36 · 15734 » 14. Rv I 1880;36 · 15743 
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Čís. 
Čís. Čís: Čis. 

· 15744 únor 4. Rv I 2911 /36 · 15796 linor 20. Rv II 136/35 . 15839 máre 9. R III 109/37 . 15980 
leden 14. R II 525/36 

· 15745 I 4. Rv I 2999/36 · 15797 » 20. Rv II 1017/36 15840 » 9. Hv Hl 894/36 · 15981 
14. RII 594/36 . » » 

· 15783 4. R II 10/37 · 15798 22. Pres. 1762/36 · 15841 » 9. Hv III 71/37 . · 15982 
január 14. Rv III 552/36 » » 

· 15746 
\1 

» 4. Rv II 2n/35 . · 15799 február 23. Rv III 840136 · 15879 březen 10. R I 779/36 . · 15902 
leden 15. Rv I 1268/36 

· 15747 február 4. Rv III 259/36 · 15868 » 23. Rv IV 551/36 · 15880 » 10. H I 201/37 . · 15903 
» 15. H II 536/36 . 

· 15748 » 4. R IV 9/37 · 15869 únor 24. R I 1455/36 · 15842 » 10. Rv I 1069/35 · 15904 
» 15. Rv II 269/35 

· 15749 
\!\ 

únor 5. Rl 25/37 · 15800 » 24. R I 160/37 · 15843 » 10. Rv I 1080/35 · 15005 
» 16. R I 1518/36 . 

· 15750 » 5. Rv I 1009/35 · 15801 » 24. Rv I 934/35 · 15844 » 10. Rv I 1432/35 · 15906 
» 16. R II 526/36 . » 5. Rv I 1159/36 · 15802 » 24. Rv I 1224/35 . J5845 » 10. Rv I 21.)79/36 15907 

január J9. Rv III 9J8/36 · 15784 ,! 
5. Rv I 1847/36 · 15803 24. R II 11/37 · 15846 10. R II 87/37 . J5908 I » » » 

leden 20. Rv I 549/36 . · 15751 II » 6. Rv I 433/35 · 15804 » 24. R II 2J/37 .. 15847 » 10. Rv II 15/37 15909 
» 26. Rv I 1963/36 · 15752 II » 10. R I 1224/36 · 15805 február 24. H III 815/36 · J5881 máre 10. Hv ln 989/36 15983 

20. Rv I 2529/36 · 15753 
li » 10. H I 1269/36 · 15806 únor 25. R I 1363/36 · 15848 » 10. Hv IV 653/36 15984 » · 15754 · 15807 · J5849 » 21. Rv I 426/35 . 

II 

» 10. R I 1524/36 » 25. R I 125/37 
březen ll. R I 672/36 . · 15910 

21. Rv I 435/35 . 15755 10. R I 45/37 · 15808 » 25. Hv I' 968/34 J5850 » ll. R I 230137 . · J5911 » · 15756 10. Rv I 2072/34 · 15809 » 25. Rv I 350/35 15851 » 
21. Rv I 854/35 . » ll. R I 254/37 . · 15912 » · 15757 10. Rv I 1138/35 · 15810 25. Rv I 504/35 15852 » 

» . 21. Rv I 2904/36 II 
» · 15811 

» ll. Rv I 951/35 · 15913 
· 15758 10. Rv II 957/36 . 25. Rv I 777/35 15853 » 

21. Rv II 1011/36 » · 15812 
» ll. Rv I 1376/35 · 15914 » 

li 
ll. R I 1443/36 25. Rv I 1370/35 15854 » 

~l. Rv II 1026/36 · 15759 » · 15813, 
» ll. Rv I 1395/35 · 15915 » ll. R I 24/37 25. Rv I 1981/35 J5855 » 

22. Rv I 399/35 . · 15760 » · 15814 
» » 11. Rv I 1514/35 · 15916 » 

· 15761 ll. R I 34/37 » 25. Rv I 1427/36 · 15856 
22 Rv I 434/35 . 

II 
» · 15815 15857 » ll. Rii I 210;36 · 15917 

" ll. R I 42/37 » 25. Ry I 2501/36 

" 22. Rv I 1907/36 15762 » .15816 25. Rv I 2582/36 15858 » ll. Ry I 272'/37 · 15918 
· 15763 ll. R I 44/37 » 

23. Rv I 512/35 . li » · 15817 25. Rv I 183/37 15859 » J 1. Rv I 310/37 15919 » · 15764 ll. R I 88/37 » 
27. Rv I 30ti/35 . 

li 

>.~ · 15818 25. Rv II 166/35 . 15860 » ll. R H 45/37 15920 . ) ll. Rv I 2956/34 » 
27. Ry I 2257/36 · 15765 » · 15819 25. Rv II 172/35 . 15861 ll. R lil 46/37 15921 » 11. Rv I 2.99/35 » » 

27. Hv II 394/35 · 15766 » · 15820 le1:>ruár 25. Rv IV 670/36 J5882. » JI. Hv I 52/35 . 15922 » ll. Rv I 713/35 . 
27. Rv II 610/36 · 15767 

II 
» · 15821 únnr 26. Rv I 2948/36 . J586Z 12. Rv I 267/36 15923 » ll. Rv I 990/35 . » 

28. Rv I 427/35 . · 15768 » · 15822 26. Rv II 678/36 . J5863 12. Hv I 2710/36 15924 » ll. Rv 1 2969/36 . » » 
· 15769 ,l » 

» 28. Rv 1 565/35 . lebruár 1 1. Rv IV 540/36 · 15870 lebruár 26. Rv IV 387/36 · J5883 » 12. Rv I 2945/36 15925 
» 28. Rv I 1436/35 · 15770 !l únor 12. Rv II 224/35 · 15823 únor 27. Rv I 200/37 · 15864 márc 12. Rv HI 542:/36 · 15985 

28. Hv I 471/36 . · 15771 li lebrllár 12. Hv III 398/36 · 15871 » 27. Rv I 266/35 15865 
březen 16. R I 1208/36 · 15926 » 

· 15772 » 28. Rv I 687/36 . I » 15. R IV 498/36. · 15872 » 16. Rv I 91/37 . · 15927 
· 15773 

II 
březen 2. Hv II 997/36 · 15884 

» 28. Rv I 2337/36 
15774 ' 16. Rv III 964/36 · 15873 

máre 2. Rv III 871/36 . · 15976 » 16. Rv 11120/37 · 15928 
28. ,Rv I 2590/36 

), 
· 15874 17. ,R I 152/37 . 16. Rv IV 518/36 » 15929 » · 15775 

II 
» 2. Rv JH 892/36 . · 15977 

28. R II 509/36 . · 15824 » 17. R I 226/37 . » únor 17. R I 1414/36 březen 3. R I 89/37 · 15885 » · 15930 
j_nuár 28. R III 8/37 . · 15785 17. Rv 1457/35 · 15825 3. R I 99/37 · 15886 » 17. Rv I 343/35 · 15931 

· 15786 » · 15826 » 
» 28. Rv IV 669/36 » 17. Rv I 1269/35 » 3. R I 158/37 . · 15887 » 17. Rv I 1539/35 · 15932 

leden 29. Rv II 157/35 . · 15777 » 17. R II 607/36 · 15827 3. Rv I 859/35 15888 » J7. Hv I 1913/35 · 15933 
· 15778 · 15828 » 

29. R I 1520/36 . » 17. R II 25/37 3. Rv II 106/35 15889 » 17. R II 99/37 . · 15934 » · 15779 · 15829 » 
29. Rv I 561/35 . » 17. Rv II 457/35 . 3. Hv II 239/35 15890 » 17. Rv II 128/35 · 15935 » 

· 15780 · 15875 » 
» 29. Rv II 115/35 fehruár 17. Rv III 854/36 » 4. Rv I 12.20/35 15891 » 17. Rv cll 496/35 · 15936 
» 29. Rv HI 426/36 · 15787 únor 18. Rv I 844/34 · 15830 » 4. Rv I 1485/36 15892 » J8. R I 153/37 . · 15937 

18. Rv I 703/35 · 15831 » 4. Rv I 280/37 15893 » 18. R I 233/37 . 15938 » 
február 2. Ry III 770/36 · 15866 » 18. Rv I 883/35, . · 15832 » 4. R II 82/37 15894 » J8. Rv I 267/35 · 15939 

3. Hv I 691/35 · 15788 18. Rv I 2479/36 · 15833 » 4. Rv II 976/36 · 15895 » 18. Rv I 2644/36 15940 únor » 15834 
3. H II 469/36 · 15789 18. Rv I 2936/36 » 4. Rv II 135/37 · 15896 » 18. R II 115/37 · 15941 

» » · 15835 
3. Rv II 235/35 . · 15790 » 18. Rv I 148/37 márc 4.R !ll 96/37 · 15978 » 19. R I 189/37 . · 15942 » · 15836 
3. Rv II 246/35 . · 15791 » 18. R II 22/37 » 4. Rv III 80/37 . · 15979 » J9. R I 319/37 . · 15943 

» · 15837 
3. Rv II 319/35 . · 15792 » 18. Rv II 360/35 . březen 5. Rv I 812/35 · 15S97 » 19. Rv I 689/35 · 15944 » · 15838 

lebruár 3. R III 167/36 · 15867 » 18. Rv II 416/35 . » 5. Rv I 1829/36 · 15898 » 19. Rv I 1515/35 · 15945 
február 18. R IV 471/36 '. 15876 » 5. Rv I 8/37 . 15899 » 19. Rv I 1913/36 15946 

4. Rv I 217/35 · 15793 úhor, 
· 15794 18. R III 54/37 · 15877 » 6. Rv I 879/35 · 15900 » 19. Rv, I 2009/36 15947 

Rv I 984/35 . » · 15878 » 
· 15795 » 18. Rv IV 372/36 » 6. Rv II 320/35 · 15901 » 19. Rv I 2725/36 15948 

» 4. Rv I 2229/36 





31 

30 
Čís. 

~. Čís. Cís. 
Čís. 

il 
červen L Rv 1\ 185/36 · 16156 červen 16. Hv 1\ 927/35 16205 září 2. R II 315/37 

2. Rv I 1837/35 · 16157 II » 16. Hv II 935/35 · 16200 
· 16274 září 22. R I 1119/37 

» \i 

» 2. H II 340/37 · 16275 
16320 

· 16158 17. R I 445/37 . · 16207 

» 22. Rv I 954/35 

» 2. Hv I 1889/35 
» 

» 2. Rv II 296/37 · 16276 
16321 

· 16159 
, 17. H I 698/37 . · 16208 

» 22. R II 305/37 

» 2. Hv I 2305/35 
\ 

» 
seplembor 2. Rv lil 381/37 

16322 

», 2. Rv I 2615/35 · 16160 » 17. Rv I 627/35 · 16209 
· 16346 seplembor 22. R IV 350/37 

září 3. Rv I 1173/36 . 

· 16353 

» 2 .. Rv I 2552/35 · 16161 

1\ 

» 17.Rv I 2611/35 · 16210 
· 16277 » 22. Rv Hl 713/37 16354 

» 3. Ry I 1308/36 . 

» 2. Hv 1 2635/35 · 16162 » 17. Ry I 35/36 . · 16211 
· 16278 září 23. Rv I 1514/37 . 

2. RY II 803/35 · 16163 17. Rv I 993/37 · 16212 
» 3. Ry I 1393/37 . · 16279 » 23. R II 203/37 . 

· 16323 

» 
» 

2. Hv II 3/36 · 16164 [I 17. Hv I 10\2/37 · 16213 
» 3. Rv II 143/36 . .. 16280 

· 16324 

» il 
» 

4. Ry I 1855/35 . 
» 23. R II 320;37 . · 16325 

2. Rv II 129/36 · 16165 17. R II 270/37 · 162·14 
» · 16281 » 23. R II 438/37 . 

» 
» 

jún 2. R. IV 225/37 · 16255 
I! 

jún 17. R III 348/37 · 16260 
» 4. Ry I 2198/35 . · 16282 » 23. Rv 1\ 85/36 . 

· 16326 

» 8. R I 576/37 · 16283 
· 16327 

červen 3. R I 413/37 . 16166 červen 18. H 1 97/37 
16215 

» 24. R I 957/37 . 

il 
» 8. R I 590/37 · 16284 

· 16328 

» 3. Hv I 2593/35 · 16167 » 18. Rv II 918/35 · 16216 » 8. R I 944/37 · 16285 
» 24. Ry I 1646/37 . · 16329 

» 3. Rv II 445/35 · 16168 i! 2L Pres. 398/37 · 16217 

» 25. Ry I 179/36 . · 16330 

» 
» 8. Ry I 122/36 . · 16286 

jú-n 3. Rv lil 937/36 . · 16256 1 22. Rv I 553/37 · 16218 

» 25. R II 299/37 · 16331 

I, » 
» 8. ,Rv I 1562/36 . · 16287 

červen 4. ,Rv I 183/36 · 16169 II » 23. Hv I 766/37 · 16219 seplomlber 8. R III 405/37 . · 16347 
» 29. R I 903/37 · 16332 

4.Ry I 2795/36 · 16170 ll, 
23. Rv I 24/35 . · 16220 

» 29. R I 1086/37 · 16333 

» 
» 

» 8. R IV 319/37 . , 16348 » 29. Ry I 649/36 . 

» 4. Rv I 675/37 · 16171 » 23. RY I 2425/35 · 16221 

· 16334 

» 8. Ry III 421/37 · 16349 » 29. Rv' I 1169/36 . 

» 4. Ry I 937/37. · 16172 » 23. Rv I 127/36 · 16222 

· 16335 

4. Ry I 995/37 · 16173 

\1 

24. H I 595/37 . · 16223 
září 9. R I 323/37 . · 16288 » 29. Rv I 1200/36 . · 16336 

» 
» 

· 16174 
· 16224 

» 9. Ry I 2585/35 . · 16289 
» 29. Ry I 1667/36 . 

» 5. Rv I 93/36 . » 24. R I 690/37 

· 16337 

5. Hy I 1180/37 · 16175 24. Rv I 2025/35 · 16225 
» 9. Rv II 373/36 . · 16290 » 29. Rv I 1954/37 . · 16338 

» 
» 

» 10. R I 679/37 

» 5. Rv II 898/35 · 16176 » 24. Rv I 651/36 · 16226 
· 16291 » 29. R II 175/37 . · 16339 

» 10. R I 705/37 . · 16292 » 29. R II 423/37 . 

» 7. Co I 2/37 · 16177 » 24. Rv I 2534/36 · 16227 

· 16340 

II 
» 10. Rv II 476/37 . · 16293 » 29. Rv II 745/37 . 

» 8. R II 182/37 · 16178 » 24. R II 301/37 · 16228 

· 16341 

» 9. R I 262/37 . · 16179 I jún 24. R III 266/37 
· 16261 

» 14. R I 648/37 · 16294 
» 30. R I 682/37 . · 16342 

9. H I 582/37 . · 16180 

» 15. R I 675/37 · 16295 
» 30. R I 1120/37 . · 16343 

» 
červen 25. Hy I 1402/37 · 16229 

9. Ry I 2233/35 · 16181 I 

» 15. H I 857/37 · 16296 
» 30. R TI 443/37 . 16344 

» 
25. Rv II 391/37 · 16230 

9. Ry I 2296/35 · 16182 I » 
» 15. Rv I 113/36 · 162m 

» 30. Rv II 514/36 . · 16345 

» 
· 16262 

9. Rv I 2465/35 · 16183 , jún 25 .. Hv lil 910/35 
» I:>. Rv I 270/36 · 16298 

» 
\'\ 

» 25. Hy IV' 394/35 . 16263 » 15. R II 309/37 
říJen I. Rv I 1447/36 . 

» 9. Hv I 2491/35 · 16184 

· 16299 · 16355 

» 9. Rv I 68/36 . · 16185 červen 28. R' I 704/37 . 16231 seplember 15. R lil 460/37 · 16350 
» I. Rv II 326/36 . · 16356 

» 9. Rv I 345/37 · \6186 » 28. R I 723/37 . · 16232 září 16. R [ 793/37 · 16300 
~.ktéiber I. Rv III 506/37 · 16437 

» 9. Hv II 431/35 · 16187 » 28. R [ 749/37 . · 162'33 » 16. R I 939/37 . · 16301 nlen 6. R I 1036/37 . 

» 10. ,R I 672/37 . · 16188 » 28. R I 759/37 . 16234 » 16. Rv I 1406/37 . · 16302 » 6. R I 1045/37 
16357 

» 10. Rv I 3/36 · 16189 » 28. Ry I 1465/37 16235 » 16. Rv I 1462/37 . · 16303 
» 6. Rv I 363/36 

· 16358 

» 10. H II .261/37 . · 16190 » 28. R II 123/37 16236 » .16. Ry I 1748/37 . · 16304 
» 6. Rv I 490/36 

· 16359 
· 16360 

» 10. Rv II 84/36 · 16191 » 28. R II 225/37 · 16237 » 16. R II 337/37 . · 16305 
» 6. Ry I 817/36 . · 16361 

jún 10. Rv IV 268/37 . · 16257 » 30. Rv I 554/37 · 16238 » 16. R II 366/37 . · 16306 » 6. Rv I 823/36 . · 16362 

červen ll. Rv I 1170/36 · 16192 » 30. Rv II 176/36 · 16239 » 16. Rv II 676/37 . · 16307 
» . 6. Ry I 1307/37 .. 

30. Rv II 587/37 · 16240 

.16363 

» ll. Rv I 1481/36 · 16193 » 
seplember 16. R III 509/37 · 16351 

» 6. Rv I 1478/36 . · 16364 

ll. .Rv I 1291/37 · 16194 jÚ" 30. Rv III 271/37 . · 16264 » 16. Rv III 476/37 
» 6. Rv I 1585/37 . 

» 

· 16352 
; 16365 

ll. Hv II 4/36 . · 16195 
záři 17. R I 1103/37 . 

» 7. R I 1018/37 . · 16366 

» 

· 16308 

jún.1l. R III 316/37 . · 16258 august 5. R III 423/37 · 16268 » 17. Rv I 246/36 . 
» 7. R I 1I62/37 . .16367 

červen 12. Pres. 147/37 · 16196 
· 16269 » 17. Rv I 1613/36 . 

· 16309 » 7. Rv I 2932/36 . 

» 20. Rv IV 332/37 
· 16310 

· 16368 

14. Rv II 291/37 · 16197 
» 17. Rv I 912/37 . 

» 7. Rv I 308/37 . 

» srpen 27. R I 634/37 · 16265 
· 16311 

· 16369 

jún 15. Nd IV 12/37 . · 16259 
» 17. Rv I 1430/37 . 

» 7. Ry I 477/37 . 

, 16198 
» 27. H I 649/37 · 16266 

· 16312 » 7. Rv I 1038/37 . 
· 16370 

červen 16. Rv I 2544/35 I 27. H I 859/37 · 16267 
» 17. Rv I 1477/37 . · 16313 

· 16371 

16. Hv I 2607/35 · 16199 
» 

» 17. R II 415/37 . 
» 7. Rv I 1382/37 . 

» 

· 16314 
· 16372 

16. Ry 1 33/36 · 16200 I 
» .' 17. Rv II 190/37 . 

» 7. Rv I 2226/37 . 

» 

· 16315 
· 16373 

ffi. Hv I 94/36 · 16201 I září '1. Rv I 126/36 · 16270 » 20. Rv I 1254/36 . 
» 7. Rv II 104/36 . 

» 
\ 

· 16316 
· 16374 

16. Rv I 1283/37 · 16202 2. R I 367/37 · 16271 » 22. R 1740/37 
» 7. Rv II 781/37 . 

~ 'J.)-

» 
· 16317 

· 16375 

16. R II 205/37 . · 16203 2. R I 866/37 · 16272 . ». 22. R 1808/37 . 
» 8. R I 941/37 

c» - II 
» 

· 16318 
· .16376 

;».-;'., 16. Hv U838/35·. · 16204 » 2. R I 869/37 · 16273 » n. R I 951/37 
» 8. Rv I 259/36 • :16377 

· 16319 » 8. Rv I 717(36 .16378 



32 
33 

Čís. 
:$# 

Čls. čís. 
Čís. 

řijen 8. Rv I 660/37 . · 16379 říjen 26. Rv II 490/37 . · 16423 listopad ll. Rv I 1972/37 16482 prosinec 1. Rv I 449/36 
» 8. R II 398/37 · 16380 oktbber 26. R !ll 574/,37 · 16447 » 10. Rv I 2316/37 . 16483 16539 

" 
» 1. Rv I 1228/36 . 16540 » 8. R II 463/37 '. 16381 

říjen 27. R I 979/37 · 16424 
» ll. R.ll 360/37 16484 

I' 
» 1. Rv I 1260;36 . 

» 8. Rv II 516/37 . · 16382 » ll. Rv II 324/36 . 16485 16541 
27. R I 1070;37 · 16425 II " 1. Rv I 2645/37 

» '12. R I 1031/37 · 16383 » » ll. Rv II 341/36 . 16486 16542 
» 27.R I 1160/37 · 16426 

" 

» 1. Rv II 608/36 · 16543 » 12. R I 1074/37 · 1&384 27. Rv I 1025/36 . · 16427 
» 12. R 1 1205/37 . 16487 II » 1. Rv II 905/36 » · 16544 . » 12. Rv I 670/36 · 16385 » 12. R I 1211/37 16488 

II 
» 27. Rv I 1189/36 . · 16428 " 2. R I 1395/37 · 16545 október 12. R IV 322/37 · 16438 27. R II 377/37 · 16429 

» 12·. R I 1323/37 16489 
december 2. Rv II! 537/37 . 

říjen 13. R I 730/37 · 16386 » » 12. Rv I 202Oj36 . 16490 

II 

· 16600 
» 27. Hv II 401/36 . 16430 Ilrosinec 3. R I 1391/37 » 13. Rv I 709(36 · 16387 » 12. Rv I 1420(37 . 16491 · 16546 

» 13. Rv I 996/36 · 16388 október 27. Rv IV 250/37 . · 16448 » 13. R I 1338/37 16492 » 3. Hv 1 1421/36 · 16547 
» 13. Rv I 907(37 · 16389 » 27.R II! 572(37 · 16449 » 13. R II 505(37 16493 ), 

» 3. Rv I 2626/37 : 16548 
» 13. Rv I 1595(37 . · 16390 říjen 29. Rv I 309(36 · 16431 » 15. Co I 8/37 16494 » 3. Rv II 735/36 . 16549 
» 13.R II 367(37 · 16391 » 29. Rv I 573/36 . · 16432 " 16. Rv I 1270/36 . 16495 » 3. Rv II 896/36 . 16550 

októbe< 13. Rv IV 284/37 . · 16439 » 29. Rv I 1056/36 . · 16433 » 16. Rv I 2394/37 . 16496 » 3. Rv II 732/37 . 16551 

říjen 14. R I 718/37 · 16392 » 29. Rv I 1246/36 . · 16434 » 16. Rv I 2433/37 . · 16497 » 4. Rv I 2244/37 16552 
» 29. Rv I 797/37 · 16435 » 16. Rv II 669/37 16498 » 4. R II 55/37 · 16553 » 14. R I 1007/37 · 16393 

14. Rv I 366/36 · 16394 "któber 29. Rv IV 243/37 . · 16450 » 17. R I 1267/37 · 16499 » 4. 'Rv II 240/37 16554 » » 17. Rv I 1415/36 . 16500 » 7. R I 373/37 16555 » ·14. Rv I 1516/37 . · 16395 říjen 30. Hv I 1438/37 . .16436 » 17. Hv I 1872/36 . · 16501 » 7. H I 1372/37 » 14. R II 385/37 . · 16396 16556 

"któber 14. H III 603/37 · 16440 
» 17. Rv II 363/37 16502 » 7. R I 1442/37 16557 

listopad 3. R I 1176/37 · '16451 » 17. Rv II 722/37 16503 

II 
» 7. R I 1445/37 16558 

říjen 15'. R I 1085(37 · 16397 » . 3. Hv I 1020/36 . · 16452 » 17. Rv II 794/37 · 16504 " 7. Rv I 2237/36 16559 
» .15.R I 1213/37 · 16398 » 3. Rv I 1425/36 . · 16453 » 18. H I 1178/37 · 16505 " 7. R II 426/37 16560 

15. Hv I 1970/37 . · 16399 3. R II 476/37 · 16454 » 18. Rv I 1580/36 . · 16506 I' 7. Rv II 99'1/36 » » ,I 
)} 16561 

» 15. R II 400/37 · 16400 » 4. R I 996/37 · 16455 » 18. Rv I 2096/36 . · 16507 » 9. Rv I 1389/36 . 16562 
». 19. Rv I 946(36 · 16401 » 4. R I 1317/37 · 16456 » 18. Rv I 2392/36 · 16508 Ii » 9. Hv I 1450/36 . 16563 ·-c 

19. Rv I 986/36 · 16402 18. Hv I 535/37 · 16509 

I 
? » 4. Rv 1 1084/36 . · 16457 » » 10. Hv I 2208/36 . 16564 
» 20. R I 906(37 · 16403 » 4. RvI 886/37 . · 16458 » 18. Hv II 812/37 · 16510 » 10. Rv II 245/36 . 

20. R I 1126/37 · 16404 4. Rv I 1231(37 . · 16459 » 18. Rv II 863/37 . · 16511 
16565 

» » » 14. Rv I 1221/36 . .. 16566 
» 20 .. R I 1140(37 . · 16405 » 4. R II 496/37 · 16460 november 18. Rv IV 454/37 16534 II » 14. Rv I 113/37 . 16567 
» 20. Rv I 1103/36 . · 16406 » 5. R I 1208(37 · 16461 . » 18. R IV 483/37 · 16535 » 15. R I 1397/37 . · 16568 
» 20. Rv I 1889(37 . · 16407 » 5. Rv I 1376/36 . · 16462 » 18. Rv III 461/37 · 16536 » 15. Rv I 1712/36 . · 16569 
.» 20. R II 272/37 · 16408 » 5. Hv I 1983/37 . · 16463 

listopad 19. Rv II 199/36 . · 16512 » 15. Rv II 788/36 · 16570 
20. Rv II 510/37 . · 16409 » 20. R I 1283/37 · 16513 » » 5. Rv II 440/36 · 16464 » 16. R I 1428/37 1657i » :tJ. Rv I 1684/36 . 16514 októbe< 20. Hv lI! 735/37 . · 16441 5. Rv II 446(36 · 16465 }) 16. Rv II 959/37 16572 » » 23. Rv J 1845/36 . · 16515 » 20. Rv IV 398/37 . · 16442 » 5. Rv II 515/36 · 16466 » 17. R I 1451/37 . 16573 » 23. Rv II 382/36 16516 

říjen 21. R I 933/37 · 16410 » 5. Rv II 704(37 · 16467 24. R I 1272/37 · 16517 
» 17. Hv I 1230/36 . · 16574 » 

» 21. R I 989/37 , 16411 ",ovember 5. Hv IV 297/37 · 16532 24. Rv I 444/36 . 
» 17. Rv I 2506/36 . 16575 » · 16518 I » 21. R I 1035/37 · 16412 listOjlad 6. Rv I 441/36 · 16468 » 24. Rv I 1526/36 . · 16519 
» 17. Rv I 2651/36 . · 16576 

» 21. R II 365/37 . · 16413 I » 17. Rv I 66/37 . » 6. Rv ;j 1116/36 . · 16469 » 24. Rv I 2051/36 . · 16520 · 16577 
» 17. Rv I 1437/37 . oklóber 21. Rv III 307/37 . · 16443 » 8. Co I 6/37 · 16470 » 25. Rv I 2106/36 . · 16521 

'I 

16578 
» 17. Rv I 1850/37 . 

říjen 22. R I 1051/37 · 16414 » 8. Co I 16/37 .16471 » 24. Hv II 540/36 . · 16522 16579 

22 Rv 1 420/36 · 16415 9. R I 1241/37 · 16472 » 24. Rv II 659/36 . · 16523 
» 17. Rv I 2063/37 . 16580 » » 

II 

22. Rv I 447/36 · 16416 9. Hv I 2012/37 . · 16473 » 24. Rv II 757/36 . · 16524 
» 17. Rv II 970/37 . · 16581 » » 

december 17. Rv IV 595/37 .» 22. Rv II 155/36 . · 16417 » 9.Rv II 347/36 16474 november 24. R IV 332/37 · 16537 · 16601 
» 22. Rv II 367/36 . · 16418 november 9. R III 683/37 16533 listopad 26. Rv I 911/36 . · 16529 prosinec 18. Co I 25/37 · 16582 

október 23, Rv III 172/37 · 16444 listopad 10. R I 973/37 16475 
» 25. Hv I 1210/36 . · 16526 december 18. R IV 491/37 · 16602 

» 23. Rv<!II 692/37 · 16445 » 10. R I 1076/37 · 16476 
» 25. Rv I 2053/36 . · 16527 prosinec 20. R I 639/37 16583 

» 23. Rv IV 367/37 · 16446 » 10. Rv I 859(37 · 16477 
» 25. Rv II 380/36 . · 16528 » 20. R I 954/37 . · 16584 

řijen 26. R I 1049/37·. , 16419 » 10. Rv I 1188/36 . · 16478 
~ovember 25. R IV 457/37 · 16538 » 20. Rv I 2924/36 . · 16585 

» 26. Rv I 1195/36 . · 16420 » : 10. Rv I 1216/36 . , 16479 
hstopad 26. Rv I 911/36 . · 16538 » 20. R II 455/37 . · 16586 

» 26. Rv I 1294/36. · 16421 » 10. Rv I 2348/36 . .16480 
» 26. Rv II 447/37 . · 16530 » 21. R I 1543/37 . 16587 

» 26. Rv I 1034(37. · 16422 » 10. Rv I 1971/37 . · 16481 
» 27. Rv I 2159/36 . · 16531 » 21. Rv I 1851/36 . 16588 

Generální rejsmky civilní. 
3 



34 
35 

Čís. čís. 
čís. 

čís. prosinec 21. Rv I 90/37 16590. prosinec 22. Rv I 2701/36 . 16594 
únor 2. Rv I 892/37 16686 únor 25. R I 1578/3, · 16740 » 21. R II 553/37 · 16591 » 22. Rv I 2904/37 · 16595 » 2. Rv II 1126/37 · 16687 » 25. Rv I 2658/37 . · 16741 » 21. R II 431/37 · 16592 » 22. Rv II 554/37 . · 16596 » 3. R I 1264/37 16688 » 25. Rv I 2781/37 . · 16742 december 21. R IV 336/37 · 16603 

22. Rv II 749/37 · 16597 » 3. Rv I 68/38 16689 » 28. Co I 22/37 · 16743 
» » 21. Rv III 14/37 . · 16604 

23. Rv I 1839/36 . · 16598 » 3. Rv II 526/35 . 16690 21. Rv IV 368/37 . · 16605 » » 
!ebruár 3. Rv IV 419/37 · 16691 január ll. Nd III 60/3", 16744 prosinec 22. R I 1481/37 · 16593 » 23. Rv II 954/36 . · 16599 

4. Rv II 884/36 . 16692 » 4. R III 760/37 · 16745 únor 
» 4. Rv II 1091/37 · .16693 » 13. Rv III 726/37 16745 
» 8. Rv I 1071/37 · 16694 » 20. Rv III 788/37 16747 1938: » 8. Rv II 42/37 16695 » 2,1. Rv lI! 31/37 16748 » 9. R I 1471/37 · 16696 » 27. Rv III 613/37 16749 Čís. Čís. » 9. Rv I 1979/36 . 16697 » 28.Rv lI! 617/37 16750 » 9. R II 625/37 · 16698 leden 4. Rv I 1090/36 · 16606 ;eden 18. Rv II 519/36 16646 » 10. R I 1351/37 · 16699 !ebruár 1. R IV 8/38 . · 16751 » 4. Rv I 1608/36 · 16607 » 19. R I 162,8/37 16647 » 10. R I 1501/,37 · 16700 2. R III 17/38 · 16752 · 16608 19. Rv I 2792/36 , 16648 » » 4. Rv I 2492/36 » » 10. R I 1642!/37 16701 

2. Rv III 758/37 · 16753 19. R II 449/37 . 16649 » » 4. Rv 1 2633/36 · 16609 » 
» 10. R I 39/38 16702 3. Rv III 887/37 · 16754 » » 4. R II 478/37 . · 16610 » 19. R II 485/37 · 16650 
» 10. Rv I 2702/36 . 16703 8. R lI! 46/38 · 16755 20. R I 1426/37 · 16651 » 4. R II 574/37 · 16611 » 
» 10. R" II 153/37 . · 16704 » 9. Rv lI! 560/37 16756 

» 
20. Rv I 976/36 . · 16652 4. Rv II 753/36 . 16612 » » ll. Rv I 2126/37 . · 16705 10. Rv !ll 637/37 16757 

» 

II 
20. Rv I 1241/36 16653 » 5. Rv I 2085/36 · 16613 » 

» 14. Pres. 1446/37 16706 » 10. Rv IV 417/37 16758 
» 

» 20. Rv I 1983/36 · 16654 15. Rv I 2735/36 . 16707 » 5. Rv I 3132-/37 · 16614 
20. Rv I 2027/37 16655 

» 
» 11. Rv III 651/37 · 16759 7. R I 1464/37 . · 16615 

II 

» » 15. Rv I 2762/36 . 16708 
ll. Rv IV 14/38 16760 

» 
20. Rv I 2475/37 · 16656 16. R I 1517/37 · 16709 " · 16616 » » » 7. R I 1528/37 . 
20. Rv I 2956/37 16657 

· 16710 » 16. Rv III 34/38 16761 7. R I 1569/37 . · 16617 » » 16. Rv I 1156/36 , 
16. Rv IV 36/38 · 16762 

» 
20. Rv I 3222/37 · 16658 » 7. Rv I 2033/36 · 16618 II » 

» 16. Rv I 2369/36 . · 16711 18. Rv III 929/37 · 16763 
~'> » 20. Rv II 504/37 16659 

16. Rv I 2757/36 . · 16712 
» 7. Rv I 2040/36 · 16619 

· 16660 » 
» 24. Rv IV 512/37 · 16764 

» 
» 21. Rv I 2331/35 

16. Rv I 110/37 · 16713 7. Rv I 2626/36 · 16620 · 16661 » » » 21. Rv I 1764/36 
16. Rv II 980/36 . · 16714 8. Rv I 199/36 . · 16621 , 16662, » 

březen 2. R I 1558/37 · 16765 
» » 21. Rv I 2295/36 

17. R I 1132/37 · 16715 8. Rv II 885/36 · 16622 21. Rv II 948/36 · 16663 » 
2. R I 1648/37 16766 

» » 
17. R I 1562/37 · 16716 » 11. Rv I 2487/36 · 1662, 16664 » » » 22. Rv I 1943/37 
17. Rv I 2870;36 . 16717 » 2 R I J 14/38 . 16767 » » 12. R I 1357/37 . · 16624 » 22. Rv II 8"9/36 16665 
17. Rv I 2907/36 . 16718 » 2. R I 122/38 . · 16768 12. R I 1546/37 . · 16625 22. Rv II 889/37 · 16666 » 

2. Rv I 2662/36 · 16759 
» » 

17. Rv II 350/37 . 16719 » » » 12. R I 1556/37 . · 16626 » 25. R I 1544/37 . · 16667 
» 17. Nd I 41/38 16720 » 2. Rv I 261/37 · 16770 » 12. Rv I 1532/36 · 16627 » 25. R I 1597/37 . 16668 

18. R I 1619/37 16721 » 2. R II 69/38 · 16771 12. Rv I 2427/36 · 16628 25. Rv II 820/36 · 16669 » 
2. Rv II 335/37 · 16772 

» » 
» 18. Rv I 2401/36 . 16722 » » 12. Rv I 2551/36 · 16629 » 26. Rv I 1666/36 · 16670 

18. Rv I 654/37 16723 » 2. Rv II 1032/37 16773 · 16630 , 16671 » 
3, R I 1406/37 16774 

» 12. Rv I 2755/36 » 26. Rv I 2502/36 » 18. Rv I 1129/37 . 16724 » » 12. Rv I 2922/37 · 16631 » 26. Rv I 426/37 . · 16672 » 19. Rv I 2970/37 . 16725 » 3. R I 82/38 , 16775 » 12. R II 578/37 . · 16632 » 27. Rv I 1775/36 · 16673 » 21. R I 163/38 · 16726 » 3. Rv I 85/37 . · 16776 » 12. Rv II 793/37 · 16633 » 27. Rv I 1821/36 · 16674 » 2,2. Rv I 3021/36 . 16727 » 4 Rv I 2997/36 · 16777 » 12. R I 841/37 · 16634 » 27. Rv I 342/37 . · 16675 » 22. Rv II 203/37 . 16728 >' 4. Rv I 134/37 16778 » 13. R I 1385/37 . · 16635 » 27. Rv II 855/36 · 16676 » 23. Rv I 1261/36 . , 16729 » 4, Rv I 680/37 · 16779 » 13. R I 1490/37 . · 16636 » 28. R I 1545/37 ' · 16677 » 23. R II 607/37 16730 » 4. Rv I 1254/37 · 16780 » 13. R I 1555/37 . · 16637 » 28. R II 55Oj37 . · 16678 » 23. R II 5/38 16731 » 4. Rv I 1851/37 · 16781 » 13. Rv I 2613/36 · 16638 » 29. Rv II 213/37 · 16679 » 23. R II 41;:í8 · 16732 » 4, Rv II 1089/37 · 16782 » 13. Rv I 2902/37 · 16639 » 23. Rv II 998/36 . 16733 » 8. Rv \ 3373/37 · 16783 » 13. R II 494/37 . · 16640 únor 1. R I 1655/37 , 16680 » 23. Rv II 94/37 16734 » 9. R I 1373/37 · 16784 » 13. Rv II 364/35 16641 » 1. Rv I 1696/36 . · 16681 
" 24. R I 1629/37 16735 » 9. R I 5/38 16785 » 14. Rv I 2572/37 · 16642 » 1. Rv I 2518/36 . · 16682 » 24. R I 24/38 16736 » 9. R I 106/38 . · 16786 » 14. Rv II 688/37 · 16643 » 1. Rv I 421/37 · 16683 » 24. Rv I 157/37 16737 » 9. Rv I 2,99/37 · 16787 » 18. Rv I 2740/36 · 16644 » 2. R I 1612/37 · 16684 » 24. Rv I 2959/37 . · 16738 » 9. Rv I 316/37 16788 » 18. Rv I 2787/36 · 16645 » 2. R I 28/38 · 16685 » 24. Rv II 1154/37 · 16739 » 9. Rv I 801/37 · 16789 

3' 
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čís. Čís. čís. Čís. 

březen 10. R I 100/38 . 16790 duben 6. Rv I 227/37 . 16843 apríl 8. Rv IV 582/37 16896 květen 20. R II 55/3& . 16949 

,> 10. R I 263/38 . · 16791 » 6. Rv I 1471/37 · 16844 
" ll. Rv IV 566/37 16897 " 23. Rv I 326/37 16950 

10. Rv I 2270/36 · 16792 » 6. Rv II 956/36 16845 » 13. Rv JIl 297/37 16898 » 24. R I 509/38 . 16951 
» 6. Rv II 505/37 16846 
» 10. Rv I 480/37 16793 )) » 20. Rv JIl 167/38 16899 » 25. R I 666/38 . 16952 

10. Rv II 633/37 · 16'194 » 7. Rv I 515/37 · 16847 » 21. R III 78/38 16900 » 27. Rv I 494/37 16953 
» 7. Rv I 523/38 · 16848 
» ll. Rl 126/38 . .16795 » » 24. Co IV 2/37 16901 » 27. Rv I 98/38 . 16954 

ll. R II 618/37 · 16796 » 7. Rv I 1741/37 · 16849 » 29. Rv III 766/37 16902 » 27. Rv II 857/36 16955 
» 8. Rv 1 2340/37 .16850 
), 14. Pres. 1344/37 16797 » 

15. Rv I 544/37 16798 » B. Rv I 3031/37 16851 
květen 3. R I 484/38 . 16903 červen I. R I 238/38 . 16956 

» 8. Rv I 3181/37 16852 
16. R I 1371/37 · 16799 » 4. R I 276/38 . 16904 I. R I 577/38 . 16957 

» ll. R I 320/38 16853 » » 

» 16. R I 1639/37 · 16800 » » 4. R I 345/38 . 16905 " I. Rv I 2981/37 16958 

16. Rv I 2798/36 · 16801 » ll. R I 427/38 16854 4. Rv I 474/37 16906 I. R II 151/38 16959 
» 12. Rv I 1869/36 16855 » » 

· 16802 » » 4. Rv I 1013/37 16907 1. R II 157/38 16960 
), 16. Rv I 64/37 . 12. Rv I 872/37 · 16856 

» 

16. Rv I 3112/37 · 16803 » » 4. Rv I 134/38 16908 » 2. R 1 677/38 . 16961 
» 12. Rv I 11\5/37 · 16857 

16. Rv II 6/38 16804 li » 4. Rv II 293/37 16909 2 R I 715/38 . 16962 
» 'I 12. Rv I 3233/37 16858 » " 

17. Rv I 250/37 · 16805 I, » 5. R I 406/38 . 16910 » 2. Rv J 1058/37 · 16963 
» » 12 .. Rv I 952/38 . · 16859 » 

» 17. R Jl 569/37 . 16806 II 12. Rv II 186/37 · 16860 » 5. R 1 572/38 . 16911 » 2. Rv I 2921/37 16964 

· 16807 
» 2. Rv I 207/38 16965 

» 18. Rv I 2710/37 II 13. Rv II 1093/37 · 16861 » 5. Rv 1 1877/37 · 16912 » 

18. Rv JI 400/37 · 16808 » 6. Rv I 1045/3,7 16913 » 2. Rv J 527/38 16966 
» 

II 

20. R J 146/38 · 16862 » 

22. R I 198/38 . · 16809 » 6. Rv I 334/38 16914 2. Rv I 1244/38 
» 20. R I 399/38 · 16863 » » 16967 

22. R I 302/38 . 168](\ » 7. R I 515/38 . 16915 3. Rv II 185/37 
» » 20. Rv I 27/37 16864 » » 16968 

» 22. RvI 1132/37 · 16811 20. Rv 1 571/37 . 16865 » 7. Rv II 53/38 16916 » 7. Rv I 1454/38 · 16969 
.. 16812 II 

» 10. Rv I 1512/37 16917 
» 22. Rv I 2401/37 20. R II 142/38 . · 16866 

» » 8. R J 602/38 . 16970 
» 

» 22. Rv I 3324/37 . · 16813 

II 
20. R I 166/38 . 16867 » ll. R I 403/38 . 16918 » 8. R J 672/38 . · 16971 

» 
» 23. R I 1248 a. 1254/37 . 16814 21. Rv J 1239/37 16868 » ll. R J 549/38 . 16919 » 8. Rv I 2452/37 16972, 

» 
» 23. R [ 127/38 . · 16815 » 21. Rv I 1605/37 16869 » ll. Rv I 3031/36 · 16920 » 9. R I 647/38 . · 16973 

» 23. Rv I 2965/36 · 16816 

li 
» 21. Rv I 2997/37 16870 » ll. Rv I 1144/37 · 16921 » 9. R I 712/38 . · 16974 

» 23. Rv I 345/38 · 16817 22. Rv [ 2-16/38 · 16871 » ll. Rv 1 1247/37 .- 16922 » 9. R Jl 181/38 · 16975 
» 

» 23. R II 15/38 . · 16818 » 23. Rv JI 7/36 · 16872 » ll. Rv I 1319/37 16923 » 9. Rv J[ 903/37 · 16976 

24. R I 1591/37 · 16819 li 
26. R I 494/38 . · 16873 » ll. Rv [ 1342/37 16924 » 9. Rv J[ 1092/37 16977 

» I » 
» 24. R I 111/38. 16820 I, » 27. R I 310/38 · 16874 » ll. Rv I 1586/37 · 16925 » 10. Rv I 2887/37 · 16978 

» 24. R [ 112/38 . 16821 

I 
» 27. R I ;'83/38 . · 16875 » ll. Rl' II 203/38 16926 » 10. Rv 1 2938/37 16979 

» 24. R I 187/38 . · 16822 » 28. R ! 453/38 . 16876 » 12. R I 584/38 . 16927 » ll. Pres. 1447/37 · 16980 

» 24. R I 197/38 . · 16823 

I, 
» 28. Rv I 1135/37 · 16877 » 12. R J 616/38 . 16928 » 14. R I 789/38 . 16981 

» 24. R I 223/38 . 16824 » 28 Rl' I 215/38 . 16878 » 12. R I 682/38 . 16929 " 15. R I 736/38 . 16982 

24. Rv 1 47/37 . · 16825 » 28. Rl' II 454/37 · 16879 » 12. Rv I 503/37 16930 » 15. R I 821/38 . 16983 
» 
» 24. Rv I 186/37 16826 II » 29. Rv I 563/38 · 16880 » 12. Rv Jl 366/38 16931 » 15. Rv I 968/37 16984 

24. Rv I 198/38 · 16827 
, 

29. Rv I 717/38 · 16881 » 13. R I 134/38 . 16932 15. Rv I 976/37 16985 
» i! » 

» 

" 24. R II 105/38 · 16828 
I! 

» 17. R I 636/38 . 16933 » 15. Rv I 2388/37 · 16986 

» 24. Rv II 729/38 · 16829 !ehruár ll. Rv III 376/37 · 16882 » 17. Rv II 264/38 16934 » 15. Rv I 2768/37 16987 

» 24. Rv II 465/37 · 16830 
\: 

» 18. R I 1573/37 16935 » 15. Rv I 2786/37 16988 

» 24. Rv JI 142/38 · 16831 marc 3. Rv JIl 340/37 · 16883 » 18. R I 438/38 . 16936 » 15. Rv I 22/38 . 16989 
16832 I, 4. Rv JIl 652/37 · 16884 » 18. R I 530/38 . 16937 

» 25. Rv I 1666/37 li 
» » 15. Rv II 839/37 16990 

» 29. R I 240/38 . · 16833 » 4. Rv III 635/37 16883 » 18. R I 643/38 . 16938 » 15. Rv II 381/38 16991 

30. R 1 1559/37 16834 I » 4. R 11l 822/37 . · 16886 » 18. Rl' I 550/37 16939 » 17. Rv I 1909/36 16992 
» 

, 
· 16887 

30. Rv I 315/37 16835 » 10. R III 126/38 . » 18. Rv I 1960/37 · 16940 » 18. Rv I 513/37 16993 
» . 168888 

31. R I 54/38 · 16836 » 10. Rv III 675/37 » 18. Rv II 486/37 · 16941 » 21. Rv I 1473/38 16994 
» 

31. Rl' I 1095/37 16837 » 11. Rv III 419/37 · 16889 » 19. R I 587/38 . · 16942 » 22. Rv I 1851/38 16995 
» 18. Rv JIl 943/37 · 16890 

31. R Jl 57/38 . · 16838 » » 19. Rv I 1179/37 16943 23. Rv I 751/37 
» · 16891 

» · 16996 

» 31. Rv II 772/38 · 16839 » 18. R III 540/37 . » 19. Rv' I 1367/37 16944 » 23. Rv 1 1522/38 1 (l997 

» 21. R IV'22/38 · 16892 » 19. Rv I 2558/37 16945 » 23. H II 91/38 16998 

duben 1. R I 753/37 · 16840 » 25. Rv III 477/37 16893 » 19. Rv I 3039/37 16946 » 23. Rv II 476/38 16999 

1. Rv Jl 783/37 · 16841 » 29. Rv JIl 1076/37 16894 » 19. Rv I 682/38 16947 » 24. Rv I 177/38 17000 
» 31. Rl' III 876/37 · 16895 » 19. R II 156/38 · 16948 

6. R I 344/38 . 16842 » » 24. Pres. 1950/37 17001 
» 
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39 

Čís. Čís. Čís. Čís. červen 27. R I 600/38 . 17002 záři 26. Rv II 920/37 17053 listopad 17. Rv I 1310/37 · 17104 , I prosinec 6. Rv II 255/38 · 17132 » 27. R I 885/38 . · 17003 » 26. Rv II 706/38 · 17054 » 17.Rv I 1312/38 . · 17105 I » 7. Rv I 1862{38 . · 17133 » 27. Rv I 2836/37 · 17004 » 29. R I 981/38 · 17055 » 17. R II 290/38 · 17106 I » 7. R II 486/38 · 17134 28. R I 853/38 . 17005 » 29. R I 1004/38 · 17056 » 19. Rv I 476/38 · 17107 

II 
» 9. Rv I 2119/38 . · 17135 :e8. R I 904/38 . 17006 » 29. R I 1087/38 · 17057 » 22.1 Rv I 2837/38 . · 17108 • 14. Rv I 1408/37 . · 17136 » 28. R I 912/38 . · 17007 » 30. Rv I 362/37 · 17058 » 23. R I 1421/38 · 17109 » 14. Rv I 1555/37 . · 17137 " !i 

» 28. Rv I 2090/37 · 17008 
li » 30. Rv I 2115/38 . · 17059 » 23. Rv I 1501/38 . · 17110 

II 
» 14. Rv I 2743/38 . · 17138 » 28. Rv I 3335/37 · 17009 

» 23. R II 424/38 · 17111 » 14. R II 491/38 . · 1.7139 !i 
říjen 4. Rv I 2452/38 . 17060 23. R II 485/38 · 17112 

II 
» 14. Rv II 353/38 . · 17140 

i! » červenec 8. Rl 874/38 · 17010 II » 5. R I 1143/38 · 17061 » 24. Rv I 2845/38 . · 17113 » 15. R I 707/38 · 17141 8.R I 876/38 · 17011 ľ » 5. R I 1208/38 · 17062 » 25. Rv I 99/37 · 17114 I: » 15. Rv I 783/38 · 17142 
» 
» 14. R I 769/38 · 17012 i » 5. Rv I 2608/37 . · 17063 » 26. Rv I 2676/38 . 17115 » 15. Rv I 1798/38 . · 17143 » 14. Nd II 82/38 · 17013 [ » 6. Rv I 1920/37 . · 17064 » 17.R II 412/38 · 17144 I » 6. Rv I 2895/37 . · 17065 septernber 7. Rv III 474/38 17116 » 20. Rv I 1787/38 . · 17146 máj 4. R IV 148/38 · 17014 

II 

» 6. Rv I 2365/38 . 17066 » 8. R 1II 465/38 · 17117 » 21. Rv I 1037/38 . · 17147 » 5. Rv III 644/37 · 17015 » 7. R I 1144/38 . · 17067 » 8. R IV 319/38 · 17118 » 21. Rv I 1383/38 . · 17148 » 5. Rv III 953/37 . · líQ16 » 8. Rv I 3248/37 . · 17068 »., 7. R III 356/38 · 17119 » 21. Rv I 2083/38 . · 17149 » 5. Hy III 984/37 · 17017 

II 

» 8. Rv I 304/38 · 17069 » 8. Rv IV 116/38 · 17120 » 21. Hy I 2387/38 . · 17150 » 5. R IV 1936/38 . · 17018 » ll. Rv I ·676/37 . · 17070 » 15. R 1II 528/38 · 17121 » 21. Rv I 2580/38 . · 17151 » 12. Hy IV 26/38 · .1701D » ll. Rv I 1689/38 . · 17071 » 15. R IV 283/38 · 1712,2 » 21. Rv II 551/38 · 17152 » 12. R III 291/38 · 17020 II » 12. Hy I 3183/37 . · 17072 » 16. Rv IV 107/38 17123 » 2,2. Rv I 1536/38 . · 17153 » 19.Rv III 829/37 . · 17021 I » 12. Ry I 3271/37 . · 17073 » 27. R 1H 521/38 · 17124 I 
II 

» 13. Ry II 731/37 . · 17074 
oktábr 6. Rv III 384/38 · 17154 září 1. Rv I 2017/37 · 17022 » 19. R I 1154/38 17075 

prosinec 1. R I 1101/38 · 17125 » 6. R IV 376/38 · 17155 » 1. Hv I 1817/38 . · 17023 » 19. Ry I 513/38 17076 
1. Rv I 1857/37 . · 17126 » 12. Hy III 529/38 · 17156 · 17024 II 19. R II 385/38 · 17077 » » 1. Ry I 1933/38 . » 

» 2. Rv I 330/38 · 17127 » 14. Rv !II 227/38 · 17157 » 3. Rv I 3168/37 . · 17025 , » 19. R II 370/38 · 17078 » 3. Rv I 912/38 · 17128 » 20. Rv III 1002/37 · 17158 » 6. H 1 935/38 17026 » 20. Rv II 9/38 17079 
6. R I 1449/38 · 17129 20. Rv III 133/38 · 17159 

» » » 7. R I 877/38 17027 » 26. Rv I 2411/37 . · 17080 
» 6. Rv I 500/38 · 17130 » 20. Hy III 589/38 · 17160 » 7. R I 915/38 · 17028 » 26. Rv II 963/37 . · 17081 » 6. 'Rv II 571/37 · 17131 » 29. Rv III 504/38 · 17161 » 7. R I 1182(38 17029 » 27. Ry I 1/37 · 17082 

» 7. Rv I 1827/38 . · 17030 » 28. Rv I 1703/38 . · 17083 
» 8. R I 820/38 · 17031 
» 8. R I 848/38 · 17032 jún 2. Rv III 89/38 · 17084 
» 8. Rv I 928/38 · 17033 » 15. Rv III 1073/37 · 17085 

Do()atkV: » 8. Rv I 2131/38 . 17034 » 18. Rv III 903/37 . · 17086 
8. Rv II 974/37 . 17035 » 22. Ry IH 198/38 17087 » 

17036 22. Rv IV 505/37 . 17088 (rozhodnutí senátu pro řešen! kompetenčních konftiktů) » 9. Rv I 3242/37 . » 
13. Rv I 886/38 · 17037 » 28. Hv III 447/38 17089 » 

· 17038 28. Ry IV 2/38 17090 » 14. R I 1041/38 » 
1937: 14. Rv I 2705(37 · 17039 » 28. R IV 167/38 17091 » 

» 14. Ry I 2932/37 . '7040 
),eden 26. č. j. 879/36 Dodatek I. k ročníku 1937. » 14. Rv I 509/38 17041 listopad 2. Hv I 2203/38 . · 17092 
květen 14. č. j. 866/36 Dodatek II. ok ročníku 1937. » 15. R II 269/38 · 17042 » 4. Ry II 1041/37 . 17093 

14. čj. j. 871/36 Dodatek lIl. k ročníku 1937. 15. R II 338/38 · 17043 4. Rv II 29/38 · 17094 » » » 
16. Ry II 303/38 · 17044 » 5. R I 1241/38 17095 prosinec 21.č. j. 891/37 Dodatek IV. k ročníku 1937. » 

· 17045 9. Hy I 116/38 17096 21. Č. j. 899/37 Dodatek V. k ročníku 20. Rv I 925/38 » » 
1937. " 21. R I 1069/38 17046 » 9. Rv I 173/38 17097 » 

· 17047 9. Rv I 833/38 17098 21. Rv I 715/38 » 
1938: 

» 
· 17048 11. Rv II 231/38 . 17099 » 23. Ry I 2583/38 . » 

» 23. R II 353/38 · 17049 » 16. R I 959/38 · 17100 
listopad 22. č. j. 934/37 Dodatek I. k ročníku. 1938. 24. Rv I 1094/37 . · 17050 » 16. Hv I 3375/37 . · 17101 

,22. č. j. 952/38 Dodatek ll. k ročníku 
» 

17051 16. Rv I 93/38 17102 » 
H138. 26. Rv I 2739/37 . » » 

· 17052 16. Hv I 720/38 · 17103 » 26. Rv II 855/37 . » 
---
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tis. čís. 

254/34 13419 Rl 519/34 13539 
255/34 13661 » 523/34 13678 
261/34 13502 » 524/34 13606 

rozhodnuti podle spisových 262/34 13420 » 526/34 13590 
Seznam 268/34 13394 » 527/34 13591 

269/34 13397 » 528/34 13662 
značek. 271/34 13411 » 529/34 13565 

274/34 13447 » 530/34 13643 
276/34 13412 » 535/34 13540 

Čís. ČÍs, 284/34 13438 » 537/34 13541 
7/34 13205 295/34 13858 » 539/34 13644 Rl R I 296/34 13426 540/34 13645 » 10/34 13241 » 

· 13224 14/34 13365 311/34 13448 » 541/34 13566 R I 1870/32 » 
312/34 13580 548/34 13649 · 13171 15/34 · 13401 » 694/33 » 318/34 13628 ,_» 

· 13379 16/34 13281 » 550/34 13602 923/33 » » 
· 13379 17/34 13216 322/34 13449 » 558/34 13582 

924/33 » » 
13230 23/34 13242 325/34 13456 » 567/34 13630 

1004/33 » » 
13163 24/34 · 13324 334/34 13468 » 570/34 13618 

1021/33 » » 
25/34 · 13243 340/34 13469 » 576/34 · 13619 

1046/33 · 13172 » 
· 13592 » 

· 13238 » 28/34 · 13234 343/34 13489 » 577/34 
» 1061/33 29/34 · 13265 345/34 13450 » 578/34 13650 · 13180 » » 1076/3:l 

· 13164 » 44/34 · 13285 352/34 13462 » 581/34 13651 
» 1165/33 13562 357/34 13457 585/34 · 13663 · 13460 » 60/34 » » 1192/33 

13301 I 65/34 · 13295 362/34 13439 » 589/34 · 13620 » » 1241/33 
· 13262 85/34 13409 367/34 13463 » 590/34 13621 

1251/33 » 
368/34 13440 » 

· 13181 

II 

» 96/34 · 13300 » 592/34 13872 
» 1264/33 » 99/34 · 13350 384/34 13503 » 593/34 13658 

1268/33 13188 13319. 13437 385/34 13520 595/34 · 13659 » 
· 13189 » 100/34 » 

» 1269/33 
· 13161 II » 113/34 · 13479 386/34 13514 » 598/34 13770 

» 1271/33 
· 13250 » 119/34 · 13303 387/34 · 13480 » 605/34 · 13699 

» 1273/33 II » 127/34 13402 389/34 13605 » 616/34 13607 
» 1274/33 · 13199 

I » 130/34 13446 400/34 13537 » 624/34 · 13631 
» 1283/33 · 13165 » 132/34 13461 401/34 13470 » 625/34 " 

13646 
» 1284/33 · 13200 » 133/34 13461 402/34 13498 » 637/34 13622 
» 1288/33 · 13299 » 144/34 13366 407/34 13471 » 649/34 13700 
» 1290/33 · 13283 » 147/34 · 13325 412/34 13677 » 650/34 13664 
» 1296/33 · 13231 !I » 148/34 13351 415/34 13599' » 655/34 1365Z 
» 1298/33 · 132-94 II » 149/34 · 13361 431/34 13581 » 662/34 13637 
» 1299/33 13182 

:1 

» 156/34 13386 432/34 13538 » 664/34 13623 
» 1301/33 · 13223 » 172/34 · 13403 435/34 13483 » 670/34 · 13728 
» 1303/33 · 13232 

'i » 177/34 13373 439/34 13484 

II 

» 677/34 13713 
» 1307/33 · 13212 » 190/34 13396 440/34 13629 679/34 13771 » 
» 1309/33 · 13284 » 191/34 13367 441/34 13563 » 697/34 13795 
» 1311/33 · 13190 » 193/34 13404 452/34 · 13504 708/34 · 13701 · 13191 · 13387 » 
» 1318/33 » 198/34 455/34 13532 

I » 717/34 13718 
» 1322/33 · 13263 » 199/34 · 13388 458/34 · 13564 

1 

» 734/34 13745 
1327/33 · 13302 » 204/34 13410 

477/34 13553 736/34 13680 » 13380 » 
» 1328/33 · 13233 » 213/34 489/34 13571 I » 747/34 · 13681 

· 13213 217/34 13389 13723 » 1331/33 » 
· 13467 491/34 13588 !; » 757/34 

» 1336/33 · 1323" » 22.1/34 
13488 492/34 · 13600 » 759/34 13772 

» 1338/33 13214 » 225/34 
13497 500/34 13601 » 760/34 13773 

" 1340;33 · 13215 » 237/34 510/34 13521 » 761/34 13724 13416 
» 1343/33 · 13264 » 240/34 

13417 517/34 13554 » 766/34 13762 
» 2/34 · 13336 » 241/34 

· 13418 518/34 13589 » 773/34 13729 
» 4/34 · 13240 » 251/34 



42 40 

čís. 

li 
Čis. čís. čís. 

Rl 775/34 13783 Rl 1050/34 13798 Rl 1327/34 13991 Rl 1689/34 14117 

» 778/34 · 13784 

II 
» 1051/34 · 13726 " 1332/34 13937 » 1692/34 14118 

» 786/34 · 13774 » 1055/34 · 13899 » 1333/34 13982 » 1697/34 14133 

» 793/34 · 13725 » 1058/34 · 13777 » 1338/34 14031 >, 1698/34 14317 

» 794/34 13730 » 1070/34 · 13755 » 1342/34 13925 » 3/35 14224 
» 804/34 · 13801 

li 
» 1082/34 · 13766 » 1350/34 13938 » 10/35 14162 

» 805/34 13754 » 1090/34 13877 » 1353/34 13997 » 20/35 14248 
» 807/34 · 13775 1099/34 13826 » 1368/34 14066 » 26/35 14154 

808/34 · 13796 

li 
» 1389/34 · 13983 » 1104/34 13965 

» » 31/35 · 14155 
» 

» 816/34 · 13679 1107/34 13924 » 1392/34 13992 » 33/35 14156 
» 

» 825/34 · 13776 1395/34 · 14044 35/35 

II 
» 1 120/34 13946 » » 14201 

» 828/34 · 13763 » 1126/34 · 13890 » 1399/34 · 14020 » 41/35 14141 

835/34 · 13785 1401/34 · 14045 47/35 
. 

» 
II 1 136/34 13900 

» » 14219 
» 

» 845/34 · 13955 » 1415/34 · 14085 » 52/35 14318 

848/34 13802 ii » 1139/34 13911 » 1423/34 · 13984 55/35 14170 
» 

» 

I 
» 1145/34 14019 

» 851/34 · 13764 1429/34 · 14067 » 73/35 · 14262 
» 1146/34 · 13860 

» 
» 855/34 13808 I » 1430/34 13993 » 75/35 · 14197 

» 857/34 · 13786 I 
» 1149/34 14080 1446/34 13985 79/35 · 14242 » » 

» 868/34 · 13809 » 1160/34 · 13912 » 1453/34 14008 » 84/35 · 14212 . 

» 877/34 · 13787 I 
» 1166/34 · 13981 > 1456/34 14046 » 85/35 · 14190 

» 888/34 13859 » 1172/34 · 13878 » 1457/34 · 14086 » 89/35 · 14202 

I » 900/34 · 13822 I, 
» 1174/34 · 13901 » 1463/34 · 14152 » 90/35 · 14225 

» 903/34 · 13842 
II 

» 1177/34 · 13913 » 1464/34 ' 13986 » 92/35 · 14203 

904/34 · 13803 
» 1180/34 · 13914 » 1473/34 ' 14032, 96/35 ' 14163 

» 
» 

» 908/34 ' 13833 

II 
» 1183/34 ' 13861 » 1475/34 14021 » 105/35 ' 14164 

» 914/34 · 13823 » 1184/34 ' 13923 » 1494/34 14125 » 114/35 14186 

» 923/34 ' 14018 
I 

» 1185/34 ' 13891 » 1498/34 14062 » 129/35 , 14238 

» 924/34 14043 » 1189/34 ' 14123 » 1499/34 14051 » 131/35 · 14142 

» 925/34 13746 ! » 1193/34 ' 13935 » 1508/34 14068 » 132/35 14230 

» 926/34 ' 13747 " 1198/34 13931 » 1521/34 14229 » 141/35 14308 

» 933/34 ' 13810 " 1200/34 · 13947 » 1530/34 14029 » 188/35 14251 

» 936/34 ' 13847 » 1203/34 13953 » 1538/34 ' 14094 » 192/35 · 14355 

» 937/34 <: • ' 13843 » 1207/34 ' 13902 » 1541/34 ' 14069 » 215/35 14756 

» 941/34 ' 13910 » 1212/34 ' 13903 » 1552/34 14073 » 220/35 14309 

» 963/34 ' 13888 » 1213/34 ' 13836 » 1554/34 ' 14113 » 238/35 ' 14252 

» 968/34 ' 13797 » 1217/34 ' 13849 » 1558/34 ' 14196 » 243/35 , 14276 

» 976/34 · 13834 » 1223/34 ' 14026 » 1566/34 ' 14074 » 251/35 ' 14266 

» 978/34 ' 13922 » 12,28/34 ' 14006 » 1580/34 ' 14108 » 260/35 ' 14253 

» 985/34 ' 13889 » 1231/34 ' 13915 » 1590/34 14104 » 261/35 · 14267 

» 991/34 ' 13765 » 1237/34 ' 13948 » 1595/34 14114 » 270/35 · 14277 

» 1001/34 ' 13748 » 1243/34 · 13916 » 1596/34 ' 14075 » 279/35 14263 

» 1002/34 ' 13835 » 1244/34 · 14007 >, 1599/34 14109 » 282/35 14268 

» 1003/34 ' 13848 » 1246/34 13936 » 1606/34 14081 » 283/35 14269 

» 1009/34 ' 13873 » 1255/34 13966 » 1642/34 14105 » 289/35 14457 

» 1011/34 ' 13874 » 1261/34 ' 14124 » 1643/34 ' 14139 » 292/35 14283 

» 1012/34 ' 13811 » 1263/34 ' 13(117 » 1648/34 ' 14140 » 303/35 14298 

» 1014/34 13875 » 1265/34 ' 13892 » 1649/34 14115 » 331/35 14350 

» 1016/34 13876 » 1269/34 ' 14027 » 1655/34 14189 » 332/35 ' 14319 

» 1022/34 ' 13812 .» 1284/34 ' 14028 » 1656/34 14116 » 341/35 ' 14299 

» 1024/34 ' 13897 » 1292/34 ' 13967 » 1658(34 14126 » 346/35 14694 

» 1026/34 ' 13898 » 1293/34 ' 13990 » 1670/34 14153 » 361/35 14561 

» 1033/34 ' 13804 » 1298/34 · 13949 » 1673/34 14127 » 368/35 ' 14324 

» 1039/34 ' 13813 » 1317/34 · 13968 » 1677/34 ' 14087, » 377/35 ' 14341 

» 1041/34 ' 13964 » 1320/34 ' 13933 » 1682/34 ' 14110 » 378(35 , 14325 



44 
45 

čís. čis. čís. 

II 
Čís. 

R I 381/35 14376 R I 879/35 14604 R I 1367/35 14792 
II 

Rl 278/36 15201 

" 393/35 14314 " 894/35 14627 1378/35 14869 " 301/36 15082 

» 394/35 · 14315 » 895/35 14518 1382/35 14875 '1 » 308/36 15127 

» 399/35 · 14392 » 900/35 14659 " 1391/35 14882 li » 341/36 15107 

413/35 14366 910/35 14538 1392/35 14876 '.i 

» » » , » 343/36 15137 

» 418/35 · 14342 » 911/35 14559 » 1394/35 · 14851 I· » 364/36 15432 

" 424/35 14388 » 918/35 14605 » 1396/35 · 15052 » 366/36 15207 

" 434/35 14343 » 938/35 14768 » 1404/35 · 14938 » 371/36 15128 

» 437/35 · 14451 » 954/35 14898 1409/35 14900 » 374/36 15166 

» 440/35 14407 » 957/35 14962 » 1439/35 15005 " 386/36 15304 

» 450/35 14377 » 978/35 14874 » 1448/35 14945 » 394/36 15192 

» 509/35 14393 » 988/35 14771 " 1462/35 14927 » 404/36 15281 

)i 515/35 14419 993/35 14590 » 1/36 14901 » 416/36 15384 
» 

» 516/35 14386 » 1001/35 14606 » 2/36 14902 » 430/36 15305 

::';> 521/35 14426 » 1011/35 14598 3/36 14889 » 434/36 15695 

» 524/35 14400 » 1033/35 14632 » 4/36 14903 » 435/36 15236 
» 441/36 

» 527/35 14495 » 1046/35 14607 » 15/36 14947 15208 

528/35 14420 1056/35 » 18/36 14971 
» 447/36 15230 

» » 14628 
529/35 14444 1057/35 » 23/36 14904 » 451/36 15209 

» » 14660 
541/35 14478 » 51/36 14966 

» 460/36 15167 
» » 1064/35 15022 64/36 

» 469/36 15157 

555/35 14458 » 1066/35 14680 » 14928 
» 

» 471/36 15180 

» 562/35 14449 1072/35 14637 
» 70/36 14972 

» 73/36 15(\57 
» 474/36 15153 

566/35 14473 
» 

» » 1076/35 14720 » 485/36 15264 

» 574/35 14459 » 1085/35 14643 » HO/30 14948 » 486/36 15265 

14452 1091/35 
» 91/3(; 14983 

» 580/35 » 14661 » 493/36 16002 

» 586/35 14437 » 1099/35 14899 » 97/36 14973 » 501/36 15295 

» 588/35 14431 » 1109/35 14704 » 9S/36 15053 » 507/36 152'31 

» 615/35 14695 1123/35 14674 
» 103/36 15025 » 524/36 15322 

» 1 10/36 15006 
» 622/35 · 14483 » 1124/35 14562 

» » 537/35 15250 

» 644/35 · 14595 » 1139/35 14784 
, 115/36 14974 » 538/36 15202 

» 646/35 14497 » 1143/35 14816 » 121/36 15172 » 542/36 15182 

» 652/35 · 14522 » 1150/35 14563 
, 126/36 15095 » 543/36 15232 

» 666/35 · 14484 » 1156/35 14675 » 127/36 14991 » 544/36 15233 

» 674/35 14588 » 1164/35 14745 129/36 15026 » 572/36 15249 

694/35 14492 » 1166/35 14730 » 130/36 14992 » 556/36 152.17 
» 
» 723/35 14542 1181/35 1471ť 

» 137/35 15007 » 561/36 15210 
» 

» 731/35 14501 » 1214/35 14996 » 141/36 15054 » 571/36 15218 

» 732/35 14613 » 1229/35 14741 » 145/36 15015 » 579/36 15211 

739/35 14562 ~\ 1233/35 14849 » 169/36 15139 » 583/36 15219 
» 

744/35 14603 1237/35 14737 » 170/36 150'96 » 602/36 15212 
» » 

14499 1261/35 14757 » 174/36 15096 » 614/36 15273 

748/35 » 
» 

» 615/36 · 15282 
» 761/35 14558 » 1266/35 15321 » 174/36 14975 

764/35 14514 1283/35 14758 » 177/36 15016 
» 633/36 · 15283 

» » » 649/36 15310 

784/35 14555 » 1287/35 14779 >, 183/36 15657 
» 

» 655/36 15284 

786/35 14596 » 1289/35 14790 » 196/36 15041 
» 

» 656/36 15274 

789/35 14575 » 1295/35 14850 » 205/36 15081 
» 

» 661/36 15573 

» 802/35 14517 » 1307/35 1486~ " 218/36 15067 » 670/36 15285 

817/35 14556 » 1317/35 14791 » 222/36 15058 
» 

» 671/36 15300 

» . 824/35 14543 » 1324/35 14802 » 224/36 15074 672/36 » 15910 

» 845/35 14523 » 1327/35 14737 » 231/36 15042 » 703/36 15311 

>, 846/35 15399 » 1338/35 14861 » 234/36 15027 » 714/36 15333 

» 858/35 14589 » 1339/35 14848 » 253/36 15111 » 716/36 15328 

» 864/35 14563 » 1349/35 14803 » 264/36 · 15126 » 717/36 · 15393 



47 
46 

Čís. Čís. 
čís. 

, II 
Rl 718/36 15323 ,I R I 1172/36 

Rl 125/37 

Čis. 

» 720/36 15558 
· 15547 

15849 R I 569/37 

II 

» 1178/36 · 15667 
137/37 

» 721/36 15329 

» · 15969 » 576/37 
16105 

736/35 
» 1183/35 · 15560 » 152/37 · 15929 

I 

16283 

» · 15454 

» 582/37 

» 744/36 
» 1205/36 15548 

» 153/37 · 15937 
16180 

· 15408 

» 590/37 

» 754/36 15349 
» 1208/36 .' 15926 

» 158/37 15887 
16284 

» 595/37 

» 757/36 15495 » 1214/36 · 15693 
» 160/37 · 15843 I » 634/37 

· 16223 

» 775/36 15361 » 1224/36 · 15805 
» 180/37 · 16018 I » 639/37 

· 16265 

» 777/35 15347 » 1231/36 15659 
» 187/37 · 15953 

I 
» 648/37 

· 16583 

" 778/36 15423 » 1244/36 · \5613 
» 189/37 15942 » 649/37 

· 16294 

779/36 

» 197/37 16003 'I 
16266 

• » · 15902 » 1251/36 15568 
I' » 672/37 

» 785/36 15466 1256/36 
» 201/37 15903 

li 
» 575/37 

· 16188 

» 15507 » 208/37 15965 
\6295 

» 789/36 15348 » 1259/36 15654 

» 679/37 
» 209/37 16073 

16291 

» 795/36 15488 » '1267/36 15629 

» 582/37 
» 224/37 15954 

16342 

» 805/35 15373 1269/36 

» 690/37' 

» 15806 » 226/37 
16224 

» 816/36 15467 » 1276/36 · 15630 
· 15930 » 698/37 

» 818/36 15445 

» 230/37 15911 
16208 

U98/36 15731 
» 704/37 

» » 233/37 
16231 

» 827/36 15424 1307/36 

· 15938 » 705/37 

» · 15569 250/37 

» 835/36 15534 

» 15990 
16292 

» 1319/36 \5631 254/37 
» 718/37 

» 15912 
· 16392 

» 846/36 15676 

» 723/37 

» 1321/36 15655 » 262/37 
16232 

» 847/36 15409 

16179 » 73Oj37 

» 857/36 15379 
» 1323/36 \5732 » 300/37 15970 » 740/37 

16386 

876/36 15506 
» 1350/36 · 15725 » 309/37 · 15991 » 749/37 

16317 

» » 1363/36 15848 317/37 
16233 

» 877/36 15544 

» 15955 » 753/37 

» 1370/36 · 15726 319/37 

16840 

» 899/36 · 15447 
» 15943 » 759/37 

» 1383/36 · 15682 320/37 
16234 

» 919/36 · 15354 
» 15958 » 766/37 

» 935/36 · 15400 
» 1386/36 · 15668 » 323/37 · 16288 » 793/37 

16219 

» 939/36 · 15574 
» 1388/36 · 15656 » 330/37 · 16053 » 808/37 

16300 

944/36 · 15410 
» 1400/36 · 15678 » 333/37 15992 

16318 

» 

» 841/37 

947/36 · 15356 
» 1401/36 · 15696 367/37 

16634 

» 

» · 16271 » 957/37 

» 948/36 15462 » 1403/36 · 15697 » 373/37 · 16555 » 959/37 
· 16296 

» 951/36 · 15385 » 1406/36 · 15704 » 388/37 16048 » 866/37 
· 16267 

» 950/36 · 15357 
» 1414/36 · 15824 » 392/37 · 16054 » 869/37 

16272 

» 976/36 15523 » 1443/36 15812 » 394/37 · 16029 » 903/37 
· 16273 

» 993/36 · 15394 » 1452/36 · 15698 » 396/37 · 1605Z 
» 906/37 

· 16332 

» 1003/36 · 15575 » 1455/36 15842 » 413/37 · 16166 
» 933/37 

16403 

» 1014/36 · 15491 » 1473/36 1572-7 » 416/37 16085 
» 939/37 

· 16410 

» 1018/36 · 15421 » 1479/36 15737 » 423/37 · 16055 
» 941/37 

1630\ 

» 1019/36 · 15455 » 1518/36 15749 » 424/37 · 16056 
» 944/37 

.. 16376 

» IOn/36 · 15677 » 1520/36 \5778 » 425/37 
» 951/37 

· 16285 

1037/36 · 15520 1524/36 

· 16076 · 16319 

» 
» 15807 » 445/37 

» 954/37 

» 1041/36 15692 » 24/37 15813 » 450/37 
· 16207 » 957/37 

· 16584 

» 1054/36 · 15600 » 25/37 · 15800 » 452/37 
· 16065 » 973/37 

· 16328 

1061/36 · 15567 » 34/37 · 15814 » 458/37 
· 16070 979/37 

· 16475 

» 

· 16077 
» 

» 1071/36 · 15497 » 42/37 · 15815 » 459/37 
» 989/37 

· 16424 

» 1075/36 · 15'521 » 44/37 · 15816 » 460/37 
· 16091 » 996/37 

· 16411 

» 1080/36 16006 » 45/37 · 15808 » 464/37 
· 16057 » 1007/37 

· 16455 

» 1091/36 · 15545 » 81/37 · 15964 » 505/37 
· 16058 » 1018/37 

· 16393 

» 1093/36 · 15524 » 86/37 · 16014 » 515/37 
· 16105 » 1031/37 

· 16366 

1105/36 · 15590 

· 16103 
16383 

» » 88/37 · 15817 » 517/37 
» 1035/37 

» 1148/36 · 15507 » 89/37 · 15885 
» 522/37 

· 16078 » 1036/37 
16412 

» 1163/36 · 15546 » 97/37 · 16215 » 529/37 
· 16086 » 1045/37 

16357 

» 1168/36 · 15498 » 99/37 · 15886 » 538/37 
· 16113 » 1049/37 

16358 

» 1170/36 · 15591 » 113/37 · 15989 
» 549/37 

· 16059 » 1051/37 
16419 

· 16074 » 1070/37 
16414 

· 16425 



49 
48 

':is. čís. Čís. čís. 

R I 1074/37 · 16384 R I 1546/37 · 16625 406/38 R I 16910 R I 1182/38 

" 1076/37 · 16476 » 1555/37 · 16637 , 427/38 16854 
17029 

, 1085/37 · 16397 , 1556/37 · 16626 438/38 · 16936 
»' 1208/38 17062 

1086/37 · 16333 

, » .1241/38 

» » 1558/37 · 16765 · 453/38 16876 
.. 17095 

» 1103/37 · 16308 » 1559/37 16834 484/38 
» 1449/38 17129 

» 16903 

» 1119/37 · 16320 » 1562/37 · 16716 494/38 16673 
» 1689/38 · 17071 

» 1120/37 · 16343 ,. 1573/37 · 16935 509/38 16951 
» 2115/38 17059 

» 1126/37 · 16404 » 1578/37 · 16740 513/38 · .l7076 
» 2365/38 17066 

» 
515/38 

» 2452/38 

» 1132/37 · 16715 » 1591/37 · 16819 » 16915 · 17060 

, 1140/37 · 16405 » 1596/37 16617 » 530/38 16937 

» 1160/37 · 16426 » 1597/37 · 16668 » 549/38 · 16919 
RvI 

» 1162/37 · 16367 » 1612/37 · 16684 572/38 16911 

" 1176/37 · 16451 » 1619/37 16721 » 577/38 16957 
Rv 1 1550/31 14445 

» 1178/37 · 16505 » 1628/37 16647 » 583/38 · 16875 
> 136/32 13217 

1205/37 · 16487 » 1629/37 16735 584/38 
» 147/32 13177 

» 
» 16927 

» 1208/37 · 16461 » 1639/37 16800 , 587/38 16942 
» 240/32 13244 

» 1211/37 · 16488 » 1642/37 16701 » 600(38 · 17002 
~ 261/32 · 13192 

1213/37 · 16398 » 1648/37 16766 ) 602(38 · 16970 
> 347/32 · 13638 

» 

» 355/32 

,. 1241/37 · 16472 » 1655/37 · 16680 » 616/38 16928 
· 13362 

» 385/32 

» 1248/37 · 16814 » 5(38 · 16785 » 636/38 · 16933 
· 13413 

» 1254/37 · 16814 » 24/38 · 16736 » .• 643/38 16938 
» 392/32 13490 

, 1264/37 · 16688 » 28/38 · 16685 » 647/38 · 16973 
» 395/32 · 13312 

" 1267/37 · 16499 " 30/38 · 16702 )i 666/38 16952 
» 433/32 · 13266 

1272/37 · 16517 » 54/38 · 16836 » 672/38 16971 
» 539/32 · 13183 

" 
» 551/32 

» 1283/37 · 16513 " 82/38 · 16775 » 677/38 16961 · 13355 

1317/37 · 16456 » 100/38 · 16790 » 682/38 16929 
» 620/32 · 13542 

» 
657/32 

[I 106/38 
» 707/3& 

» · 13515 

» 1323/37 · 16489 » · 16786 
· 17141 669/32 

1338/37 · 16492 li 111/38 
»,. 712/38 16974 

» 13374 

» 
») · 16820 

1351/37 · 16699 II 112/38 
» 715/38 · 16962 

» 671/32 · 13381 

» 
» · 16821 

» 703/32 

» 1357/37 · 16624 II » 114/38 · 16767 
» 736/38 · 16982 

· 13356 

· 16799 
III 

122/38 
» 769/38 · 17012 

» 786/32 13166 

» 1371/37 
» · 16768 856/32 

» 789/38 
» · 13167 

» 1372/37 16556 » 126/38 · 16795 
· 16981 » .. 893/32 

» 1381/37 · 16525 I 127/38 · 16815 
'» . 820/38 17031 

13258 

» 
» S97/32 

1385/37 · 16635 , 134/38 · 16932 
» 821/38 16983 

13162 

» I » 
» 902/32 

1391/37 · 16546 
» · 848/38 · 17032 

13639 

» I » 146/38 · 16862 
» 935/32 

· 16545 163/38 
» 853/38 17005 

13206 

» 1395/37 
li 

» · 16726 » 874/38 
» 942/32 13464 

1397/37 16568 166/38 · 16667 
17010 

» 
» 876/38 

» 991/32 · 13235 
» · 17011 

» 1406/37 · 16774 » 187/38 · 1682.2 

III 

» 877/38 · 17027 
» 1001/32 · 13320 

» 1426/37 · 16651 » 197/38 16823 
» 1034/32 

» 1428/37 · 16571 » 198/38 · 16809 
» · 885/38 · 17003 1035/32 

· 13344 
» 

». 912/38 17007 
13193 

» 1442/37 · 16557 I » 223/38 .16824 » · 915/38 
"» 1068/32 13904 

), 1445/37 · 16558 
I 

» '238/38 · 16956 935/38 
17028 » 1070/32 ·13286 

» 17026 

1451/37 · 16573 » 240/38 16833 » 948/38 
» 1101/32 · 13296 

» 1464/37 · 15615 263/38 16791 
· 17006 » 1107/32 

II 
.» » 959/38 17100 

13313 

1471/37 · 166U6 » 276/38 16904 
» 1133/32 

» [I 
» 981/38 · 17055 

14171 

» 1481/37 · 16593 " 302/38 · 16810 » 1004/38 
» 1139/32 .13345 

II 

17056 

» 1490/37 · 16636 » 304/38 · 17069 ,j' 1041/38 · 1.7038 
» 1145/32 · 13326 

" 1501/37 · 16700 » 310/38 · 16674 » 1069/38 · \7046 
» 1153/32 · 13251 

» 1517/37 · .16709 [I » 320/38 · 16853 » 1087/38 17057 
» 1158/32 · 13363 

» 1528/37 · 16616 [i " 334/38 · 16842 > 1101/38 17123 
c.>? ·1161/32 · 13194 

» 1543/37 · 16587 

II 
" 345/38 · 16905 > 1143/38 

» 1184/32 · 13337 

1544/37 · 16667 399/38 · 16863 
17061 » 1210/32 · 13421 

" 
» ». 1144/38 17067 

1545/37 · 16677 403/38 · 16918 
» 1222/32 · 13304 

" 
» 

» 1154/38 17075 » 1238/32 
Generální rejstřtky clvUnf. 

.. 13505 

• 
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Čís. čis. čís. čís. 

Rv I 1245/32 13245 Rv I 1794/32 14033 Rv I 2328/32 13382 Rv I 571/33 · 13593 
» 1250/32 · 13305 " 1795/32 · 13568 " 2345/32 13818 » 572/33 14239 
» 1260/32 · 13926 » 1815/32 · 13816 " 2370/32 · 13632 » 588/33 14255 
» 1283/32 · 13390 " 1819/32 · 13427 2376/32 13799 » 603/33 13978 
» 1289/32 13287 » 1822/32 · 13976 " 2393/32 13958 » 619/33 14220 
» 1293/32 · 13472 » 1830/32 · 13608 2395/32 · 14079 » 630/33 · 14221 
» 1304/32 · 13267 " 1831/32 13544 " 2403/32 14056. » 659/33 13627 
» 1309/32 · 13218 >" 1843/32 13451 " 2411/32 13829 » 668/33 · 14335 
» 1315/32 · 13297 » 1851/32 13905 » 10/33 13977 » 686/33 13633 
» 1329/32 · 13201 

I 
» 1858/32 13253 » 20/33 13906 » 696/33 13669 

» 1333/32 · 13268 " 1863/32 · 13880 » 35/33 13474 » 702/33 14326 
» 1334/32 · 13522 I » 1870/32 13224 » 37/33 13907 » 731/33 14327 
» 1335/32 · 13236 

I[ 
» 1874/32 · 13545 » 38/33 1392·7 » 734/33 14328 

» 1338/32 · 13178 » 1893/32 13572 » 44/33 · 14076 » 735/33 13684 
» 1375/32 · 13473 li » 1904/32. 13523 » 75/33 14071 » 737/33 14356 
» 1377/32 · 13357 '[ » 1917/32 · 13524 » 78/33 13969 » 756/33 · 13703 
» 1381/32 · 13731 

II 
» 1920/32 · 13546 » 84/33 13481 » 758/33 14479 

» 1393/32 · 13173 » 1925/32 · 13525 » 85/33 · 13714 » 777/33 · 14259 
» 1399/32 · 13269 

I 
» 1930/32 · 13547 " 99/33 · 14060 » 786/33 · 14213 

» 1405/32 · 13270 » 1937/32 · 14022 » 110/33 13928 » 821/33 · 14312 
» 1408/32 · 13195 » 1944/32 · 13609 

» 111/33 13491 » 823/33 · 14280 , 
112/33 14793 

» 1414/32 · 13338 » 1950/32 · 1362<; 
>, » 835/33 · 13751 

» 1421/32 · .13271 » 1961/32 · 13732 > 127/33 13640 » 848/33 · 13741 
» 1429/32 · 13918 » 1963/32 · 13273 » 145/33 14095 » 853/33 · 14390 
» 1432/32 · 13567 , " 1993/32 13603 » 155/33 14191 » 860/33 · 14408 
» 1466/32 · 13879 I » 1998/32 · 13317 » 182/33 · 14096 » 870/33 · 14270 
» 1493/32 13207 !' » 2004/32 · 14034 » 209/33 · 13569 » 873/33 14387 
» 1503/32 · 13246 

I 
» 2012/32 · 13328 » 236/33 14030 » 8&3/33 · 14389 

» 1527/32 · 13583 ;;, 2018/32 · 13555 » 246/33 · 14009 » 889/33 : 14256 

" 1529/32 13956 » 2020/32 · 13610 » 247/33 · 14204 » 907/33 · 14394 
· 13327 

, 
252/33 · 14180 » 1567/32 '. » 2031/32 · 13647 

» » 935/33 · 14564 
» 1571/32 · 14052 !l » 2040/32 · 13611 

» 265/33 14097 » 956/33 · 14316 
» 1596/32 · 13314 [, » 2052/32 · 13339 " 2S3/33 13882 » 958/33 · 14409 

1606/32 · 13511 » 337/33 14231 » 

II 
» 2055/32 14070 » 964/33 · 14271 

» 1610/32 · 13624 » 2068/32. · 13500 » 340/33 14128 » . 970/33 14351 
. » 1618/32 · 13272 

II 

» 2069/32 · 13340 » 352/33 14172 » 973/33 14300 
» 1620/32 · 13543 » 2070/32 · 13653 » 361/33 13939 » 977/33 · 14284 
» 1629/32 · 13749 » 2076/32 · 13957 

» 362/33 · 14098 » 978/33 · 14418 
» 1633/32 13208 !' 2128/32 · 13994 

» 363/33 · 14254 » 979/33 · 14329 I » 
" 1644/32 · 13512 [I » 2150/32 · 14053 371/33 14334 » 993/33 · 14336 
» 1656/32 · 13352 » 2153/3:< · 13369 

» 408/33 14165 » 1007/33 · 14330 
· 13584 'I » 410/33 14137 1010/33 » 1658/32 

li 
» 2167/32 .14143 » 14357 

» 1672/32 · 13585 2170/32 · 13881 
» 426/33 13702 » 1021/33 13838 » 

» 1695/32 13975 2179/32 · 13405 
» 435/33 · 14129 » 1039/33 14362 ,I » 

» 1702/32 · 13315 2187/32 · 13750 
» 462/33 · 13683 » 1070/33 14401 , » 

» 1709/32 · 14088 

I 
» 2202/32 .13375 » 464/33 · 14427 » 1085/33 · 13321 

» 1747/32 1368'~ » :<232/32 .13778 » 483/33 · 14130 » 1096/33 · 14285 
» 1753/32 · 13441 » 2250/32 · 14082 » 491/33 · 13837 » 1118/33 · 13850 

· 13368 
, » 505/33 13556 

» 1754/32 
! 

» 22&9/32 · 13576 » 1120/33 · 14367 
» 1755/32 · 13391 » 2304/32 13756 » 509/33 · 14378 » 1129/33 · 13168 
» 1760/32 13252 

i
1

[ 

» 2312/32 · 13422 » 516/33 · 14173 » 1148/33 · 13274 
» 1783/32 · 13499 » 2315/32 .. 13817 » 534/33 · 13739 » 1174/33 · 14057 
» 1785/32 · 13316 » 2319/32 · 13485 » 543/33 14198 » 1188/33 · 14023 
» 1790/32 · 13625 " » 2326/32 13727 » 569/33 · 14243 » 1192/33 13685 

4' 



52 I' 
53 I 

Čís. Čís. Čís. ČÍs. I Rv I 1207/33 13800 Rv I 2125/33 14181 49/34 14787 Rv I 429/34 14870 » 1211/33 14395 " 2151/33 · 14278 59/34 15043 439/34 14939 I " » 1221/33 · 13482 » 2197/33 · 14811 67/34 · 13276 440/34 14864 " » 
» 1227/33 · 14384 » 2210/33 · 14302 78/34 · 14717 455/34 14895 » 
» 1244/33 · 14320 » 2211/33 · 14669 87/34 · 14852 460/34 14813 ! " " » 1297/33 · 14301 » 2217/33 · 14591 91/34 13259 . 462/34 13665 I » " " 1336/33 · 14421 " 2240/33 · 14665 92/34 · 14863 » 465/34 , 13492 » 1341/33 · 14111 2247/33 · 14486 

» 
" » 95/34 · 14769 » 468/34 · 14926 » 1385/33 · 14157 2248/33 14487 I " 96/34 · 14925 484/34 14834 » 1402/33 · 14460 2277/33 · 14545 

» » 
» 99/34 13423 497/34 14822 » 1456/33 14474 2309/33 14272 » » 
» 109/34 14696 

1465/33 · 14461 » » 502/34 13476 · » » 2314/33 · 14493 
» 1534/33 13254 2322/33 · 15002 

» 114/34 14857 » 524/34 14760 » 119/34 · 14462 » 1545/33 · 14550 2324/33 13275 » » 525/34 , 14954 » 124/34 · 13465 » 1552/33 · 14502 2329/33 · 14576 
» » 538/34 13430 » 126/34 13289 

» 1582/33 · 14446 » 2.359/33 14877 » 549/34 · 13686 
» 1596/33 · 14980 » 2386/33 14693 » 141/34 14819 » 573/34 13436 
» 1604/33 · 14003 " 2398/33 · 14331 · » 153/34 14853 » 593/34 · 14997 

.» 1620/33 · 14608 » 2400/33 · 14303 ' " 159/34 13475 » 595/34 · 15177 
» 1627/33 14485 2417/33 · 14984 :; 177/34 14829 » 596/34 13506 » 

181/34 14840 597/34 · 15140 » 1662/33 · 14794 » 2419/33 · 14623 » » 

» 1675/33 · 13704 " 2447/33 · 14344 » 185/34 · 13329 » 602/34 13687 
» 1676/33 · 14410 2471/33 · 14633 » 191/34 · 14158 » 628/34 13431 

• 
» 

214/34 14795 » 1678/33 · 14422 » 2499/33 14568 » » 634/34 13688 
» 1691/33 · 14475 » 2501/33 · 14546 » 215/34 13533 » 635/34 13486 
» 1730/33 14174 

'i 
» 2503/33 · 13169 '" 219/34 14240 » 653/34 13594 

» 1750/33 · 14222 I, » 2511/33 · 14670 » . 22-3/34 14718 » 657/34 · 15508 
» 1763/33 · 14567 , 

» 2515/33 14565 » 232/34 14820 » 658/34 .14905 
"'1798/33 · 13428 

II 
» 2519/33 · 14711 " 240/34 13306 » 665/34 · 13573 

· » ~ . 1818/33 · 14144 » 2527/33 · 13248 » 241/34 13435 " 666/34 · 13577 
?» 1826/33 · 14440 

II 

» 2530/33 13288 » 246/34 · 14981 » 696/33 · 14265 
; ,y 1829/33 · 14524 " 2538/33 · 13196 » 252/34 · 15330 " 697/34 14939 
! ». 1862/33 .14630 » 2541/33 · 13894 » 261/34 · 14881 »" 699/34 14955 
,» 1870/33 14664 I' " 2547/33 · 14738 " 270/34 · 14878 » 717/34 13493 
: ~>' 1879/33 · 13788 j', » 2561/33 · 14323 " 273/34 14812 » 736/34 14946 
· » , 1898/33 · 14476 

I: 
» 2566/33 · 14817 » 291/34 · 14866 » 737/34 13526 

, 1912/33 · 14121 » 2574/33 · 14759 » 293/34 14867 » 740/34 · 14906 
I 

1914/33 · 13434 
I » 2579/33 · 14666 · :1;> 301/34 · 14976 ); 742/34 · 14956 

» 1919/33 14765 » 2585/33 · 13376 -> 308/34 13429 » 764/34 15456 
" » 1936/33 14145 I » 2596/33 · 14862 » 313/34 · 15028 » 774/34 13548 
','i 1963/33 · 14622 

\ 

» 2612/33 · 14733 » 315/34 14821 » 780/34 14823 
».' 1974/33 · 15059 » 2613/33 · 14676 » 338/34 · 13370 » 792/34 , .. 14957 
» 1981/33 · 14503 » 2615/33 · 14993 " 339/34 14894 » 797/34 13516 

-',~ 2009/33 14423 I » 2620/33 · 14804 » 345/34 14788 » 801/34 '. 13549 
" '» 2016/33 · 14192 » 2634/33 · 14364 » 347/34 14119 , » 802/34 14949 
;; 2019/33 14504 » 2641/33 14828 » 349/34 13330 » 808/34 · 15017 

2054/33 · 13634 » 2652/33 · 14734 · » 358/34 · 13406 » 814/34 · 14871 
2057/33 14551 » 2669/33 14731 » 370/34 14879 » 817/34 15193 

.i> 2069/33 · 14199 » 2686/33 · 15108 » 371/34 · 15158 ». 821/34 · 14727 
:' 0> 2087/33 · 14510 » 11/34 · 13670 » 389/34 14884 » 824/34 · 13852 

1> 2095/33 · 14629 » 24/34 · 14818 » :)95/34 14841 » 825/34 · 13705 
»' 2109/33 · 14705 » 25/34 .13586 !' 405/34 14845 » 839/34 · 13513 

/ » 2114/33 · 13247 » 27/34 · 14893 » 411/34 13557 > 843/34 15008 
,. 
» 2118/33 13635 41/34 · 15380 » 412/34 13558 844/34 ,; 15830 » . » 
» 2119/33 · 14175 » 47/34 · 15120 » 428/34 · 13767 »-- 847/34 15050 



54 55 

Čís. Čís .. 
Čís. Čís. 

Rv I 848/34 15044 Rv I 1315/34 15188 RvI 1885/34 13866 RvI 2536/34 · 14358 

» 857/34 · 15256 » 1325/34 · 15194 1886/34 · 15252 » 2538/34 · 14063 

" 860/34 · 14977 " 1328/34 · 15220 1890/34 .. · 13919 " 2541/34 · 15315 

» 861/34 · 14950 » 1329/34 · 15238 1896/34 14035 " 2551/34 · 14054 

" 866/34 · 13517 " 1331/34 13733 1897/34 15239 » 2552/34 · 15426 

» 870/34 · 14958 " 1344/34 · 15683 1920/34 15468 » 2553/34 · 14025 
» 877/34 13636 " 1362/34 · 13721 1954/34 13959 

" 2592/34 · 15540 
» 879/34 · 15009 " 1375/34 · 13864 1956/34 15276 » 2593/34 · 14146 

" 887/34 · 14244 " 1387/34 15109 1964/34 13999 » 2602/34 · 15510 
» 896/34 · 13527 » 1397/34 15184 1983/34 15434 

" 2613/34 · 14739 
» 899/34 · 13654 » 1404/34 · 15159 2006/34 15253 2625/34 · 14337 » 
» 903/34 · 14985 » 1410/34 · 15018 2011/34 · 15527 2638/34 · 15561 

907/34 · 13574 2037/34 · 15615 " » » 1440/34 · 15084 2640/34 · 15562 15450 » 

" 910/34 15083 » 1449/34 13789 2047/34 2641/34 · 15563 
· 13187 

» 

" 921/34 · 13671 » 1460/34 · 15556 2051/34 » 2646/34 · 15570 
» 932/34 15010 » 1464/34 · 15606 2058/34 15301 

» 925/34 15092 1465/34 · 13883 2063/34 · 14286 » 2675/34 15652 
» 2699/34 14122 

» 937/34 14294 1473/34 · 15657 2066/34 · 13893 » 
» 2721/34 14100 

947/34 
15809 » 

» 13559 » 1511/34 13970 2072/34 
» 953/34 15525 1520/34 2119/34 13929 » 2730/34 · 15535 

» 15061 
» 954/34 · 13672 » 1527/34 15286 2121/34 14106 » 2738/34 14089 

" 956/34 13550 » 1529/34 15526 > 2131/34 15679 » 2741/34 14147 

» 957/34 15133 » 1530/34 · 15386 » 2158/34 · 15509 » 2750/34 · 15576 

» 962/34 15121 » 1536/34 · 15334 » 2161/34 13979 " 2756/34 · 15584 

» 968/34 15850 » 1540/34 · 13757 2164/34 · 15425 » 2765/34 · 14131 
» 969/34 13612 ,) 1543/34 13758 2168/34 14010 

" 2771/34 15601 

1010/34 · 15051 » 1548/34 - 15670 
, 2176/34 · 15313 " 2784/34 · 14120 

» 1041/34 15499 » 1554/34 · 15261 ~ 2186/34 13932 
1 » 2786/34 · 15585 

" 1078/34c · 15122 » 1574/34 · 15381 2192/34 15314 I » 2794:;34 · 15608 

" 1084/34 · 13863 " 1584/34 .13884 > 2200/34 15368 

II 
» 2820/34 · 15427 

" 1085/34 13827 " 1600/34 · 13865 2204/36 15287 2823/34 · 15571 » 

" 1101/34 13719 » 1612/34 · 15266 " 2209/34 13940 2824/34 · 15402 
" » 1114/34 15045 » 1616/34 · 15085 " 2277/34 · 15221 i 2846/34 · 15592 " » 1121/34 15206 » 1622/34 · 15110 2286/34 · 15550 

II 2867/34 · 15632 
» 1126/34 · 15060 2298/34 · 15325 » 

" 1631/34 14175 ,I 2869/34 14166 
» 11:\7/34 · 15114 13960 " » 1634/34 15463 2300/34 

II 
" 2888-;34 · 14780 

» 1140;34 · 13660 » 1671/34 15178 '? 2305/34 15616 2909/34 14167 
» 1144/34 15046 14011 

» 
» 1678/34 15115 2307/34 

» 1146/34 15072 1689/34 15160 2312/34 · 15528 

II 

;, 2915/34 · 15626 
» ,) 2925/34 · 14168 

" 1156/34 · 15011 17S0/34 15443 2329/34 · 15472 » 

" 2931/34 · 15564 
» 1158/34 13851 1744/34 15411 2340/34 14291 » 2942/34 · 15593 
» 1162/34 14450 » 1746/34 15257 2344/34 14182 " 

1173/34 15183 1750/34 14099 2349/34 · 14159 » 2946/34 15428 
» » 2956/34 · 15818 

)5 1178/34 · 15173 1755/34 · 15148 2364(34 15435 » 
» 14/35 · 14304 

" 1192/34 15093 1762/34 1'3250 2370/34 15401 » 
» 19/35 · 16030 

i' II 95/34 · 13655 " 1767/34 13998 2377/34 · 15374 
» 1203/34 15141 » 1813/34 .13168 > 2378/34 · 15375 » 24/35 · 16220 

» 1211/34 · 15312 » 1820/34 13971 2409/34 · 15473 » 33/35 14368 

» 1216/34 13656 » 1824/34 15251 ) 2416/34 15583 . » 52/35 15922 

" 1257/~4 13689 » 1826/34 · 15275 " 2439/34 · 15492 » 59/35 · 15684 

» 1276/34 15145 » 1835/34 · 14854 » 2445/34 14036 » 68/35 · 15412 

» 1277/34 15151 » 1837/34 · 1:5324 » 2447/34 14024 » 71/35 · 15500 

» 1294/34 15669 » 1844/34 15203 >:- 2475/34 · 15580 » 95/35 · 15477 

» 1295/34 · 13720 » 1858/34 · 15258 ~ 2498/34 15636 » 100/35 . _ 14580 

» 1309/34-- 15669 » 1872/34 13742 252{jJ34 14012 » Hl2/35 · 14205 

~t;m 



lip ,7 

Čís. Čis. čís. 
i': Cis. 

Ryl 115/35 14214 Rv I 713/35 15820 RvI 1269/35 · 15825 II Rv 11792/35 15041 

" ·141/35 14226 " 718/35 · 14959 »' 1272/35 · 14639 
11 " 1794/35 14615 

i, ?~. 155/35 )4215 » 734/35 · 15680 , » 12111/35 15352 

II 

» 1796/35 15090 
j<» · 157/35 · 14205 _» 742/35 · 14359 » 1294/35 14781 » 1799/35 14707 

; :q-,',' 200/35 · 14273 " 756/35 · 15708 » , 1312/35 · 15993 " 1804/35 14646 
» ZI7/35 · 15793 » 745/35 · 15741 » 1338/35 · 15045 i; " 1819/35 14535 
»: 221/35 · 14227 ." 771/35 · 15728 » 1340/35 · 15994 

I " 1821/35 14740 
; ». 257/35 · 15739 »' 777/35 · 15853 

" 1341/35 · 16107 

II 

» 1837/35 16157 
l. » 258/35 · 14774 » 782/35 14359 » 1353/35 · 16137 » 1840/35 · 15084 

» 265/35 · 15865 » 791/35 · 14360 » 1359/35 .15114 » 1851/35 16115 .» 267/35 · 15939 » 795/35 · 15387 1370/35 · 15854 
II 1855/35 16281 » 

» 278/35 · 15524 » 799/35 · 15971 1376/35 · 15914 1859/35 · 14951 807/35 · 14519 ..» q » 
"» 299/35 · 15819 » 

»,~ 1389/35 · 16066 II » 1889/35 16158 
, 306/35 15764 » 812/35 · 15897 1395/35 15915 [, 

1893/35 14712 U> 854/35 · 15755 ». » 
315/35 · 15740 » 

· 14880 » 1895/35 1479'1 '» » 859/35 · 15888 .» 1401/35 
;,'» '; 343/35 · 15931 870/35 · 14592 ;~ 1411/35 · 14719 » 1899/35 15195 

350/35 · 15851 » 
14547 1901/35 14657 "'»' 879/35 · 15900 » 1413/35 » 

397/35 14345 » 
· 14614 1913/35 15933 ,- »' 

882/35 · 16009 » 1418/35 " 399/35 15750 » 
· 15906 1925/35 · 14835 ,':», 883/35 15832 » 1432/35 " 415/35 · 15705 » 
· 15770 1936/35 · 16115 » 884/35 · 14379 » 1436/35 " » 
· 16035 15142 »:, 426/35 · 15754 895/35 · 14697 » 1450/35 » 1946/35 

427/35 , 15768 » 1455/35 · 14511 1956/35 14782 ; ?>; 934/35 · 15844 » , ~> 
431/35 · 14463 » 

· 14858 1953/35 16099 ,,». 
951/35 · 15913 » 1458/35 » 

433/35 · 15804 » 
· 15974 1980/35 15128 » 954/35 · 163:31 » 1457/35 » 

434/35 15761 » 
· 16020 1981/35 15855 » 963/35 · 15972 » 1476/35 » » 
· 15916 1987/35 16071 ) : 435/35 15755 981/35 · 15464 > 1514/35 ' » » 1989/35 16140 » 457/35 · 15825 1515/35 · 15945 » 

» 984/35 · 15794 » 
» 459/35 · 14287 » 990/35 · 15821 » 1519/35 · 14656 » 2025/35 · 16225 
,» 464/35 15007 » 1002/35 · 1443.'í ,>? 1525/35 · 14883 » 2037/35 · 14982 
» .475/35 15204 » 1003/35 · 15185 » 1539/35 · 15932 ), 2041/35 · 15060 

.» 501/35 · 15620 i009/35 · 15801 » 1544/35 · 14506 " 2044/35 · 16031 
, » - 504/35 · 15852 !> 

1565/35 15092 , 2045/35 .16125 
" 1011/35 · 15973 » 

» 512/35 · 15763 '.' » 1028/35 14750 » 1578/35 · 15403 » 2058/35 · 15995 
,'». 533/35 · 15724 » 1037/35 16015 » 1587/35 14581 » 2069/35 .14742 
.. » 539/35 · 15019 » 1040/35 16125 » 1624/35 · 14671 " 2082/35 · 15010 
· » 549/35 · 15738 » 1060/35 14593 ~ 1627/35 14560 » 2084/35 14952 

561/35 · 15779 
, 

2.102/35 .15108 » » 1069/35 15904 » 1634/35 14609 » 
c.~ 555/35 · 15769 » 1076/35 15959 » 1662/35 '. 14706 » 2112/35 14859 
':(> 568/35 · 14447 1080/35 · 15905 » 1671/35 14644 » 2113/35 · 14761 

577/35 · 14746 
» 

. ':to » 1097/35 · 14681 J 1681/35 · 15088 » 2116/35 · 14728 
585/35 · 14396 " 2117/35 · 15733 " ,(>, » 1107/35 14531 » 1691/35 · 15341 » 

» 587/35 · 15736 - » 1108/35 · 14480 » 1701/35 · 14634 » 2135/35 14743 
» 604/35 · 15956 » 1138/35 15810 » 1704/35 14599 » 2150/35 · 15109 ,,'» 614/35 · 14441 » 1147/35 · 14464 . ». 1709/35 16040 » 2153/35 W0I1 
». 627/35 15209 » 1153/35 16016 1710/35 14645 » 2177/35 14775 

· »" 643/35 15100 ... » 1160;35 · 16136 . 1714/35 · 14650 » 2178/35 14S36 
,'-~> - 646/35 16008 » 1184/35 · 14465 1736/35 · 16104 » 2181/35 15996 

» .. 665/35 · 14370 ;» 1219/35 · 14566 1740/35 · 15129 » 2187/35 14747 
· » .... 584/35 14332 » 1220/35 15891 1749/35 · 16089 » 2198/35 . 16282 

» 686/35 14347 » .1224/35 15845 1750/35 · 14721 » 2208/35 15093 
c, », :' 589/35 15944 » 1227/35 15005 1752/35 14796 » 2220;35 i 6004 
\ .»' · 691/35 .. 15788 ». 1231/35 · 14505 :,1764/35 · 14600 \> 2221/35 . :'14930 

'}>, · 703/35 15831 » 1245/35 · 15525 \1768/35 · 15138 »' . 2225/35 .' 16021 





,: 
60 61 'i 
\; i 

čís. tis. Čís. Čís. I, 
RvI 1647/36 lP414 Rv I 2064/36 15444 R\' I 2658/36 15961 RvI 227/37 · 16843 c 

" 1651/36 15438 » 2067/36 15480 . ». 2662/36 16769 » 250/37 16805 
.- » 1664/36 15960 » 2075/36 15484 2701/36 · 16594 » 261/37 · 16770 

» 1666/36 16670 » 2085/36 · 16613 2702/36 · J6703 " 272/37 · 15918 
» 1667/36 · 16337 » 2090/36 · 15559 ~, 2710/36 15924 " 280/37 · 15893 
» . 1684/36 · 16514 » 2096/36 · 16507 >;- 2-723/36 15688 » 299/37 · 16787 

, )j 1696/36 16681 » 2106/36 16521 c' 2725/36 15948 , 308/37 · 16369 , » 1703/36 · 15595 » 2132/36 · 15730 2735/36 · 16707 » 309/37 · 15950 
» 1712/36 · 16569 » 2144/36 · 15493 » 2740/36 16644 " 310/37 · 15919 
» 1716/36 · 15439 2145/36 · 15558 » 2755/36 · 16p30 » 315/37 · 1683.5 . » 

· 16712 316/37 » 1737/36 · 15565 » 2155/36 · 15637 ;) 2757/36 » · 16788 
» 1758/36 · 15602 . » 2159/36 16531 2762/36 · 16708 » 326/37 · 16950 
» 1764/36 · 16661 2160/36 · 15502 , 2787/36 16645 » 328/37 · 15951 » 

· » 1775/36 16673 
2179/36 15415 » 2792/36 · 16648 » 342/37 16675 

1815/36 15661 " 2795/36 · 16170 » 345/37 · 16186 » 2206/36 · 15610 '5/ 

· 15658 
» 

362/37 · 17058 

\ 
" 1816/36 2208/36 · 16564 » 2·798/36 · 16801 » 

1821/36 16674 
) 

16717 364/37 · 16017 » 2214/36 · 15975 » 2870/36 . ». 
1829/36 · 15898 » 

2887/36 15949 » 398/37 · 15962 · o): 
· 15795 » 

" 1839/36 16598 » 2229/36 2904/36 · 15757 » 421/37 · 16683 , 
· 16559 » \ » 1845/36 · 16515 » 2237/36 2907/36 16718 426/37 · 16672 · 15765 » » 

'» 1847/36 15803 » 2257/36 2911/36 15796 445/37 16120 
· 16792 » » 

1849/36 15537 » 2270/36 2922/36 16631 457/37 · 16037 » 
2.273/36 15549 » , 

· »" 185Oj36 · 15706 » » 2924/36 16585 » 461/37 · 16069 
» 2289/36 · 15577 2932/36 · 16368 474/37 16906 • ?> 1851/36 · 16588 » » 

» 1853/36 · 15517 » 2295/36 · 16662 
2936/36 · 15834 » 477/37 · 16370 

2337/36 15773 ,» 
» 1863/36 15699 » . » 2945/36 · 15925 » 480137 16793 , 

1864/36 15529 » 2346/36 · 15533 
2948/36 15862 , 494/37 16953 » 

· 16480 » 
,,» 1869/36 16855 » 2348/36 » 2958/36 · 15997 » 503/37 16930 
» 1872/36 · 16501 » 2353/36 · 16001 2965/36 16816 " 513/37 · 16993 

· 16711 
» 

» 1873/36 15479 » 2369/36 » 2969/36 15822 " 515/37 i6847 

" 1880/36 15743 " 2392/36 · 16508 » 2979/36 15907 » 521/37 · 16081 
." 1885/36 · 15618 " .. 2396/36 15572 

~, 2997/36 16777 ». 535/37 16509 
» 1888/36 · 15353 " 2401/36 · 16722 2999/36 ' ,ce. 15797 . ». 542/37 · 15966 

2422/36 · 15700 
» 

1901/36 · 15685 » .» 3005/36 ' .,16023 » 544/37 · 16798 
» 1902/36 15440 » 2427/36 · 16628 ,» 3021/36 .' 16721' » 550/37 · 16939 
» 1907/36 · 15762 ;f 2457/36 ' 15671 » 3031/36 · 16920 » 553/37 · 16218 
» 1909/36 16992 » 2479/36 15833 » 1/37 · 17082- » 554/37 · 16238 
» 1913/36 · 15946 » 2487/36 16623 » 8/37 · 15899 >~ , 571/37 · 16865 

:» 1929/36 15557 » 2492/36 16608 i, 27/37 · 16864 » 627/37 · 16141 

" 1931/36 16589 » .2501/36 15857 »", 47/37 · 16825 » 654/37 · 16723 ; 
» . 1963/36 15752 C) ·2502/36 · 16671 660(37 · 16379 » 64/37 · 16802 » 
» 1971/36 · 15538 " . 2506/36 · 16575 » 66/37 16577 » 675/37 · 16171 , 

1979/36 · 16697 2518/36 ' 16682 85/37 · 16776 676/37 · 1707C » » » '. ~> . 
» 1981/36 · 15449 » 2529/36 · 15753 » 90/37 16590 » 680/37 · 16779 
» 1982/36 · 15539 » 2534/36 16227 » 91/37 ' : 15927 " 691/37 .'.'. 16039 

, » 1983/36 16654 » 2538/36 · 15672 » 99/37 · 17114 » 751/37 · 16996 
» 1997/36 · 15501 » 2551/36 1662g >~ 110/37 · 16713 " 784/37 ' . 16110 

2009/36 '. 15947 » 2582/36 15858 :t . 113/37 16567 » 794/37 · 16072 
2011/36 15458 » 2590/36 · 15774 

, 134/37 · 16778 » 797/37 ' . 16435 r-; . 

.» 2020/36 · 16490 » 2613/36 · 16638 » 148/37 15835 » 801/37 · 16789 
, >; 2033/36 16618 » 2626/36 · 16620 », 157/37 · 16737 » 872/37 , 16856 

2040/36 · 16619 2633/36 · 16609 » 183/37 · 15859 » 886/37 · 16458 ,» » 
2051/36 16520 » 2644/36 15940 » 186/37 . 1682{j 

." 
892/37 · 16686 

,.»- 2053/36 16527 » 2651/36 16576 » 200/37 · 15864 » 907/37 · 16389 
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Čís. tis. Čís. Čís. 

RvI 912/37 · 16311 Rv I 1646/37 · 16329 RvI 2970/37 16725 Rv I 1454/38 16969 » 937/37 · 16172 » 1666/37 · 16832 » . 2981/37 16958 » 1473/38 · 16994 » 968/37 · 16984 » 1741/37 · 16849 » 2997/37 · 16870 » 1501/38 · 17110 » 976/37 · 19685 » 1748/37 · 16304 » 3031/37 · 16851 
, 

" 1522/38 · 16997 » 993/37 · 16212 » 1850/37 · 16579 . » 3037/37 16946 I » 1535/38 · 17153 » 995/37 · 16173 » 1851/37 · 16781 » 3112/37 16803 li » 1703/38 · 17083 
» 1012/37 · 16907 li 

» 1857/37 17126 » 3132/37 16614 

II 

» 1787/38 · 17146 » 1013/37 16907 

I: 

» 1877/37 · 1691Z » 3168/37 · 17025 » 1798/38 · 17143 » 1034/37 · 16422 » 1889/37 · 16407 » 3181/37 16852 » 1817/38 17032 » 1038/37 16371 

II 

» 1943/37 · 16664 » 3183/37 17072 I » 1851/38 · 16995 » 1045/37 16913 » 1954/37 · 16338· » 3222/37 · 16658 
II 

» 1862/38 · 17133 » 1058/37 · 16963 » 1960/37 16940 » 3233/37 · 16858 » 1933/38 · 17024 » 1071/37 · 16694 
II 

» 1970/37 · 16399 » 3242/37 · 17035 

I 
» 2083/38 · lí149 » 1094/37 · 17050 » 1971/37 · 16481 » 3248/37 17068 » 2119/38 · 17135 

" » 1097/37 · 16111 
" 

» 1972/37 · 16482 » 3271/37 · 17073 » 2131/38 17034 » \115/37 · 16857 li » 1983/37 · 1646:'1 » 3324/37 · 16813 » 2203/3B · 17092 » 1129/37 16724 I » 2012/37 · 16473 » 3335/37 17009 » 2387/38 · 17150 » 1132/37 · 16811 I » 2017/37 · 17022 » 3373/37 · 16783 » 2580/38 17151 » 1135/37 · 16877 » 2027/37 · 16655 » 3375/37 · 17101 » 2583/38 17048 » 1144/37 · 16921 li » 2063/37 · 16580 » 22/38 · 16989 » 2676/38 · 17115 » 1179/37 · 16943 » 2126/37 · 16705 » 68/38 16689 » 2743/38 17138 
» 1180/37 · 16175 II » 2226/37 · 16373 » 93/38 · 17102 » 2837/38 17108 » 1231/37 · 16459 

'I 
» ·2244/37 · 16552 » 98/38 · 16954 » 2845/38 17113 

» 1239/37 · 16668 » 2316/37 · 16483 » 116/38 17096 
» 1247/37 · 16922 » 2340/37 · 16850 » 134/38 · 16908 RII » 1254/37 · 16780 

II 

» 2388/37 · 16986 » 173/38 · 17097 
» 1283/37 · 16202 » 2394/37 · 16496 » 177/38 16700 R II 339/33 13346 
» 1291/37 · 16194 » 2401/37 · 16812 » 198/38 · 16827 » 439/33 · 13184 
» 1307/37 16363 » 2411/37 · 17080 » 207/38 · 17965 » 473/33 · ·13185 
» 1310/37 · 17\04 ,[ » 2433/37 16497 » 2·15/38 16878 » 489/33 · 13255 
» 1319/37 · 16923 

I' 
» 2452/37 · 16972 256/38 · 16871 » 530/33 · 13225 » 1342/37 · ·16924 » 2475/37 · 16656 » 330/38 17127 » 534/33 · 13174 

» 1367/37 · 16944 » 2558/37 · 16945 » 334/38 · 16914 » 552/33 · 13186 » 1382/37 · 16372 » 2572/37 · 16642 » 345/38 16817 » 558/33 · 13175 » 1393/37 · 16279 » 2608/37 · 17063 » 476/38 · 17107 » 567/33 · 13209 » 1402/37 · 16229 » 2626/37 · 16548· » 500/38 · 17130 » 570/33 · 13210 » 1406/37 · 16302 » 2645/37 16542 » 509/38 17041 » 574/33 13256 
» 1408/37 · 17136 » 2658/37 16741 » 523/38 · 16848 » 576/33 · 13219 
» 1420/37 · 16491 » 2705/37 17039 » 527/38 · 16966 » 581/33 · 13197 
» 1430/37 · 16312 » 27\0/37 · 16807 » 563/38 · 16880 » 584/33 · 13211 
» 1437/37 · 16578 » 2739/37 · 17051 » 682/38 · 16947 ii » 591/33 13202 
» 1483/37 · 16436 » 2768/37 · 16987 » 715/38 · 17047 

11 
» 595/33 13226 

» 1462/37 · 16303 » 2781/37 · 16742 » 717/38 · 16881 » 4/34 · 13298 » 1465/37 · 16235 » 2786/37 16988 » 720/38 · 17103 » 5/34 · 13466 » 1471/37 · 16844 » 2836/37 · 17004 » 783/38 · 17142 » 6/34 · 13227 » 1477/37 · 16313 » 2837/37 · 16978 » 833/38 · 17098 » 7/34 · 13392 
» 1512/37 · 16917 » 2895/37 · 17065 ), 833/38 17037 » 8/34 · 13260 
» 1514/37 · 16323 » 2902/37 · 16639 » 912/38 · 17128 » 11/34 · 13432 
» 1516/37 · 16395 » 2904/37 16595 » 952/38 16859 » 15/34 13364 
» 1555/37 · 17137 » 2921/37 · 16964 » \037/38 · 17147 » 16/34 · 13277 
» 1585/37 · 16365 » 2932/37 · 17040 » 1064/38 · 17045 » 20/34 · 13278 
» 1586/37 · 16925 » 2938/37 · 16979 1244/38 · 16967 » 23/34 · 13279 
» 1595/37 · 16390 » 2956/37 16557 1312/38 · 17\05 » 25/34 · 13331 
» 1605/37 · 16869 » 2959/37 · 16738 1383/38 · 17148 » 26/34 · 13570 
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čis. Čís. čís. Čís. 

RiI 29/34 13347 R II 278/34 · 13M! R II 647/34 14059 R II 321/35 14507 
» 31/34 13318 » 281/34 .13734 ~" 683/34 · 14107 » 323/35 
» 32/34 13290 283/34 .13616 4/35 · 14134 

· 14729 
» " » 327/35 · 14533 

';;,: 35/34 13307 " 285/34 · 13691 17/35 14161 " 332/35 · 15149 
» 40/34 · 13322 " 293/34 · 14000 >. 22/35 · 14169 » 335/35 

42/34 · 13348 » 296/34 .. 13692 25/35 · 14148 
· 14508 

» » 347/35 · 14933 
» 48/34 13341 » 300/34 · 13706 ) 27/35 · 14245 » 351/35 · 14552 
» 56/34 · 13332 » 304/34 .e 13744 28/35 · 14183 " 355/35 · 14513 
» 62/34 · 13333 » 309/34 · 13712 29/35 · 14207 » 365/35 · 14548 
» 67/34 · 13358 » 311/34 · 13675 35/35 · 14610 » 370/35 · 15047 
» 77/34 · 13398 » 312/34 · 13735 » 40/35 .14223 » 375/35 · 14688 
» 79/34 · 13342 » 313/34 · 13693 " 64/35 · 14187 » 392/35 · 14616 
» 83/34 · 13353 " 319/34 · 13707 >; 66/35 · 14246 » 394/35 · 14527 
» 87/34 · 13657 » 324/34 · 13715 77/35 14305 » 403/35 · 14597 
» 90/34 · 13433 » 325/34 13736 » 84/35 · 14233 » 411/35 · 14549 
» 92/34 · 13383 » 328/34 · 13814 » 95/35 · 14208 » 418/35 · 14539 
» 94/34 · 13407 » 333/34 · 13792 » 104/35 14257 » 423/35 · 14651 
» 96/34 · 13377 » 334/34 13769 !l1/35 · 14321 » 425/35 · 14540 
» 98/34 13371 » 345/34 13737 114/35 · 14310 

I 
» 431/35 · 14594 

» 110/34 13414 " 356/34 · 13759 » 139/35 · 14264 » 451/35 · 14636 
» 113/34 · 13424 » 359/34 13805 ;:; 151/35 · 14353 

II 

» 464/35 · 14713 

115/34 .13442 » 361/34 · 13793 » 152/3,5 · 14338 » 465/35 · 14617 » 
» 120/34 · 13425 » 366/34 13790 " 185/35 · 14512 » 473/35 · 14698 

» 122/34 13518 » 368/34 13780 » 194/35 · 14380 li » 498/35 · 14722 , 
" 123/34 · 13452 » 371-374/34 · 13806 » 196/35 · 14348 

! 
» 500/35 · 14708 

» 126/34 13443 " 397/34 · 13920 » 205/35 · 14346 » 503/35 · 14683 
)~ 136/34 · 13453 » 403/34 · 13852 » 212/35 14640 

I 

» 509/35 · 14763 
i 137/34 · 13444 » 419/34 13839 » 220/35 · 14411 I: 

» 518/35 · 16024 

II 142/34 · 13477 .» 435/34 · 13908 » 223/35 · 14385 II 
» 521/35 · 14814 

147/34 13613 » 447/34 .13840 » 224/35 · 14371 

I 
" 523/35 · 14723 

.» . 169/34 · 13614 » 459/34 · 13867 » 226/35 · 14375 , 526/35 · 14724 
>)' - 171/34 · 13534 » 462/34 .13885 » 227/35 · 14391 » 546/35 14815 

» 174/34 · 13494 " 474/34 · 13886 » 229/35 · 14398 
li 

» 561/35 · 14799 

> 175/34 · 13507 » 486/34 .,.13868 » 230/35 · 14414 » 566/35 · 14770 

» '180/34 · 13508 » 500/34 · 14037 » 231/35 · 14412 " » 570/35 · 15047 
li 

» . 182/34 .,13487 » 503/34 · 14038 » 232/35 · 14436 , » 582/35 · 14843 

.. 184/34 13648 » 515/34 .. .13950 » 234/35 · 14432 1 

» 584/35 · 14846 » I: 
» 187/34 · 13752 516/34 " · 13961 » 241/35 · 14415 » 590/35 · 14998 

» 
» 188/34 · 13528 » . ,;;18/34 · \3954 » 242/35 · 14413 » 598(35 · 14910 

" 189/34 · 13496 »' "524/34 ' . 13921 » 249/35 · 14402 " 604/35 · 14865 

» 201/34 '.'13529 » 527/34 .... 13995 » 260/35 · 14428 » 615/35 · 15033 
;'7'" 622/35 

» 203/34 · 13595 554/34 · 14013 » 269/35 · 14225 » 14934 
» 62·3/35 

» 207/34 · 13519 » 555/34 · 14058 
» 270/35 · 14682 » 15020 

210/34 · 13551 557/34 · 14047 » 272/35 · 14498 » 667/35 14647 
» » 

", 211/34 · 13535 564/34 · 14077 » 274(35 · 14442 » 1/36 14963 
» » 2/36 14886 >,,;' 216/34 · 13666' » 565/34 · 14039 » 276/35 · 14424 » 5/36 15101 

'i 218/34 · 13560 » 576/34 .14216 » 277/35 · 14448 
221/34 · 13587 » 285/35 · 14468 

» 6/36 · 14907 , » 589/34 · 14014 » 7/36 · 14953 
» 227/34 · 13615 :;> 592/34 14040 » 290/35 .14569 » 15/36 15168 
» .231/34 · 13561 » 593/34 14065 » 291/35 · 14532 » 31/36 · 14985 
» :240/34 · 13743 » 597/34 · .14048 » 298/35 · 14496 » 36/36 · 15150 
» 255/34 · 13575 » 598/34 · 14041 » 305/35 · 14488 » 41/36 · 15062 
» ,,267/34 · 13779 » .,614/34 .14092 » 310/35 · 14526 » 52/36 15102 

276/34 · 13690 » 628/34 : 14072 » 313/35 · 14748 » 55/36 15076 
Generálni rejstřlky Civilní. 5 
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Čís. čís. Čís. čís. 

R II 57/36 · 15063 R II 457/36 15604 R II 299/37 · 16331 R II 269/38 · 17042 
» 62/36 15048 » 465/36 · 15638 " 301/37 · 16228 » 290/38 · 17106 
» 64/36 · 15055 » 466/36 · 15532 " 305/37 · 16322 " 338/38 · 17043 
» 68/36 · 15077 » 468/36 15681 » 309/37 · 16299 " 353/38 · 17049 
» 82/36 · 15112 » 469/36 · 15789 » 315/37 · 16274 » 370/38 · 17078 
» 86/36 · 15098 " 501/36 · 15581 " 320/37 · 16325 » 385/38 · 17077 
» 93/36 · 15034 » 506/36 · 15707 » 337/37 · 16305 » 412/38 17144 

" 95/36 ) 15186 » 509/36 · 15775 " 340/37 · 16275 » 424/38 17111 
» 108/36 · 15169 » 510/36 · 15605 » 360/37 · 16484 " 485/38 · 17112 

" 109/36 · 15103 » 525/36 · 15744 » 367/37 · 16413 " 486/38 · 17134 
» 111/36 · 15170 » 526/36 · 15750 » 365/37 · 16413 rl » 491/38 · 17139 
» 118/36 · 15144 » 531/36 15673 » 366/37 · 16306 

II 
» 131/36 · 15129 » 532/36 · 15690 " 367/37 · 16391 RvB » 133/36 · 15296 » 536/36 · 15747 » 377/37 · 16429 
» 144/36 · 15161 » 544/36 · 15674 » 385/37 · 16396 

I 
Rv II 67/25 · 15117 , 148/36 · 15174 » 556/36 · 15734 » 398/37 · 16380 

· !3Hi8 159/36 · 15152 570/36 · 15701 16400 » 059/ 32 » » » 400/37 
:1 179/32 · 13454 174/36 · 15306 o» 594/36 · 15745 415/37 · 16314 » 

» » ,. 
282/32 · 13708 598/36 · 16340 

, » 
185/36 · 15189 » · 15776 423/37 

11 

» » » 285/32 · 13694 » 187/36 · 15187 » 607/36 · 15827 » 426/37 · 16560 322/32 · 13308 10/37 16592 » 
210/36 · 15255 » · 15798 431/37 » » II » 341/32 · 13203 

" 177/36 · 15267 » 11/37 · 15846 » 438/37 · 16326 
346/32 · 13220 

221/36 · 15302· 21/37 · 15847 · 16344 
I 

» 
» » » 443/37 » 352/32 · 13709 
» 231/36 · 15582 » 22/37 15836 » 449/37 · 16649 I, » 398/32 13853 

" 234/36 · 15292 » 25/37 · 15828 » 455/37 · 16586 

II 
» 399/32 · 13854 

" 146/36 · 15297 » 36/37 · 15957 » 463/37 16381 » 402/32 · 13261 
» 261/36 · 15332 » 45/37 15920 » 476/37 · 16454 » 420/32 13408 
» 267/36 · 15355 » 46/37 .15921 » 478/37 · 16610 II 

424/32 · 13249 li » 
» 270/36 · 15360 » 51/37 .16012 » 485/37 · 16650 » 452/32 · 13596 

" 271/36 · 25395 » 53/37 15952 » 494/37 · 16640 II » 455/32 13509 
» 273/36 · 15365 » 55/37 '16553 » 496/37 · 16460 

1I 

» 465/32 · 13501 
» 275/36 · 15344 » 82/37 .15894 » 505/37 · 16493 467/32 13530 

· 15416 » 87/37 · 15908 550/37 16678 » 
» 282/36 » 475/32 · 13673 99/37 .15934 553/37 o. 16591 » 
» 297/36 · 15376 » » o 479/32 · 13179 » 
»- 303/36 · 15344 » 107/37 16101 » 569/37 · 16806 493/32 · 13170 

· 15566 » 108/37 .15998 574/37 · 16611 » 
» 313/36 » » 498/32 · 13282 
» 315/36 · 15417 » 115/37 · 15941 » 578/37 · 16632 503/32 · 13291 » 
» 323/36 o 15485 » 121/37 15963 » 607/37 · 16730 506/32 13292 16796 » 
» 332/36 · 15530 » 123/37 .16236 » 618/37 » 510/32 · 14083 
» 338/36 · 15512 » 128/37 · 16025 » 625/37 · 16698 » 525/32 · 13343 
» 340/36 · 15459 » 136/37 · 16026 » 633/37 · 16794 » 531/32 · 13257 
» 352/36 · 15422 » 163/37 · 16042 » 5/38 · 16732 » 551/32 o 13221 
» 354/36 · 15578 » 168/37 .16083 15/38 · 16818 » 560/32 · 13445 
» 359/36 · 15388 » 175/37 · 16339 41/38 · 16733 » 589/32 · 13909 
» 368/36 · 15596 » 182/37 · 16178 55/38 · 16949 » 615/32 · 13293 
» 376/36 · 15441 » 200/37 · 16133 » 57/38 · 16838 » 62.8/32 · 13695 
»0 385/36 · 15621 » 203/37 16324 69/38 · 16771 » 630/32 · 13495 
» 389/36 · 15664 » 205/37 · 16203 » 91/38 · 16998 ), 631/32 · 13309 
» 395/36 · 15603 » 224/37 · 16134 » 105/38 · 16828 » 639/32 13710 
» 405/36 · 15531 » 225/37 · 16237 » 142/38 · 16866 » 641/32 · 13354 
» 409/36 , 15665 » 242/37 · '16121 » 151/38 16959 » 654/32 · 13478 
» 421/36 · 15666 » 261/37 · 16190 » 156/38 · 16948 » 668/32 · 13791 
» 423/36 · 15494 » 270/37 · 16214 » 157/38 o 16960 » 683/32 · 13794 
» 451/36 · 15513 » 272/37 · 16408 » 181/38 · 16975 » 698/32 13597 

5· 
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• 
čís. Čís. Čís. Čís. 

Rv II 706/32 13962 Rv II 399/33 ·13828 Rv II 1091/33 13782 Rv II 442/34 13716 

" 708/32 13510 » 413/33 · 13844 » 1095/33 13280 » 446/34 13668 
» 778/32 13617 " 442/33 · 13807 » 9/34 14826 » 459/34 · 13697 
» 781/32 13176 » 445/33 · 14306 » 10/34 14837 » 460/34 · 13753 
» 787/32 · 13399 » 512/33 · 14049 » 20/34 13393 » 467/34 · 13821 
» 796/32 · 13696 » 544/33 · 14582 » 22/34 14700 » 470/34 · 15147 
» 806/32 14055 » 574/33 14534 » 32/34 14832 » 477/34 13698, 13857 
» 807/32 · 13952 » 587/33 14438 » 43/34 13323 » 487/34 · 15119 
» 808/32 13841 » 590/33 · 13830 » 44/34 · 14827 » 490/34 · 15078 
» 837/32 · 14005 » 610/33 · 14150 » 48/34 13310 » 493/34 · 15135 
» 842/32 · 13760 » 616/33 · 14425 » 65/34 14677 » 499j34 · 13579 
» 845/32 · 13781 » 621/33 · 14783 » 77/34 13311 » 504/34 · 13604 
» 848/32 13980 » 629/33 · 14535 » 86/34 · 14290 » 543/34 · 13711 
» 853/32 14090 » 642/33 · 14831 

" 88/34 13895 » 545/34 15130 
» 876/32 · 13349 » 643/33 · 14536 » 91/34 · 13856 » 546/34 · 15486 
» 879/32 13855 » 649(33 · 13458 » 101/34 · 14856' » 552j34 · 13722 
» 907/32 · 13819 » 653/33 · 14416 » 106/34 14987 » .'í72/34 · 15225 
» 915/32 · 13378 » 706/33 · 13395 107/34 13359 » 588i34 · 13717 » 
» 916/32 13820 » 710/33 · 14050 » 108/34 14860 » 590/34 15317 
» 930/32 13384 » 720/33 · 14093 » 110/34 13335 » 633/34 · 15190 
» 933/32 13996 » 736/33 · 14469 » 119/34 15035 » 634/34 · 13832 
» 1/33 13761 » 767/33 · 13642 » 126/34 · 14766 » 643/34 14061 
» 13/33 · 13552 » 770/33 13943 135/34 13360 » 645/34 · 15079 

· 14149 781/33 · 14649 » 670/34 · 15633 » 22/33 » 142/34 13385 » » 
» 28/33 · 13941 » 806/33 · 14453 173/34 14887 » 673/34 · 13824 

815/33 · 14490 » 688/34 » 44/33 · 13972 » 178/34 14833 » · 15205 
829/33 · 14529 » 690/34 · 15339 » 53/33 13598 » 184/34 13400 » 

· 14015 
» 692/34 15104 » 59/33 » 849/33 · 14520 » 189/34 13415 » 

» 64/33 · 13942 » 862/33 · 14800 194/34 14888 » 694/34 · 13815 » 
» 76/33 · 13973 » 868/33 · 14611 200/34 13831 » 698/34 · 14084 

98/33 14292 882/33 · 14806 » 717/34 · 15293 » » 219/34 13372 » 
131/33 · 13869 890/33 · 14188 » 718/34 · 13896 » » 223/34 · 14112 » 
141/33 · 14101 903/33 · 14684 » 725/34 · 15518 » » 247/34 · 14896 » 
175/33 · 14102 915/33 · 14672 » · 15089 » » · 14873 » 741/34 

» 182/33 · 14001 » 925/33 · 14652 » 258/34 » 750/34 · 14103 
» 183/33 · 13578 » 927/33 · 14801 » 262/34 13455 761/34 13845 

286/34 15013 » 
» 192/33 · 14260 940/33 · 14685 » 772/34 15279 » 311/34 · 14935 » 

204/33 · 14016 941/33 · 14699 » 777/34 · 14618 » » 319/34 · 13531 » 
216/33 132·22 946/33 · 13988 » 784/34 15372 » » 321/34 · 13459 » 
235/33 · 14234 955/33 · 15068 » 

· 15597 » » » 786/34 
» 237/33 · 13930 968/33 · 14017 » 326/34 · 14941 791/34 · 15226 » 

330/34 · 15073 » 
» 265/33 14209 » 974/33 · 14673 » 801/34 · 13963 333/34 15453 » 
» 275/33 13676 » 975/33 · 13334 » 812/34 15294 346/34 14936 » 
» 285/33 · 14361 » 984/33 · 14583 » » 814/34 13944 
» 293/33 · 14132 1012/33 · 15021 » 347/34 · 14078 817/34 · 13871 » » 
» 306/33 · 14288 » 1016/33 · 14725 » 349/34 · 1373&- » 824/34 · 13989 
» 326/33 · 14289 » 1017/33 · 14689 » 386/34 · 13870 » 830/34 15702 
» 331/33 · 14489 » 1023/33 · 14715 » 387/34 · 14968 » 833/34 · 15200 
» 344/33 · 14228 » 1042/33 · 14584 » 395/34 · 14969 » 831/34 · 13934 
» 358/33 · 14313 » 1057/33 · 13204 » 401/34 · 13667 » 838/34 · 15389 
» 366/33 · 13951 » 1061/33 · 14585 » 405/34 · 13674 » 845/34 13825 
» 377/33 · 14339 » 1064/33 · 14847 » 409/34 · 15138 » . 8411/34 13887 
» 380/33 · 13187 » 1065/33 · 14311 » 425/34 · 13536 » 874/34 15533 
» 389/33 · 14601 » 1083/33 · 14612 » 434/34 15014 » 882/34 · 15598 
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čís. Čís. 
čís. ii Čís. 

Rv II 895/34 15611 Rv II 239(35 15890 Rv II 692(35 14776 
II 

Rv II 241(36 15335 

" 897(34 15214 » 241(35 15703 :0 709/35 16135 » 242(36 15118 

" 898/34 · 13945 " 246(35 15791 » 728(35 · 16096 il » 256/36 15489 

» 901(34 15430 
" 247/35 · 14399 " 742(35 · 15064 I, 245(36 · 16565 

" 904/34 
» 

· 14667 " 259(35 · 14686 » 744(35 · 16097 II » 283/36 · 15224 
» 916/34 · 15481 » 268/35 · 14443 746(35 14961 

II 
305(36 15259 

945(34 . · 15503 " 
» 748(35 · 15967 

962(34 . 
» 269(35 15748 » I, " 324(36 16485 

" · 15396 752(35 · 14764 
966(34 

» 282(35 · 14382 " 
II 

" 326(36 · 16356 

" · 13974 773/35 · 16123 
» 309(35 · 14365 330(36 15345 

» 973/34 15589 777(35 · 16013 " 
» 330(35 · 14362 » 336(36 15228 

" 974(34 · 15460 803(35 16163 " 
» 319/35 · 15792 

I 
» 341(36 16486 

» 1022(34 15418 828/35 · 14777 
» 320;35 · 15901 » » 347(36 · 16474 

» 1035(34 · 15474 831(35 · 15242 
>, 360/35 · 15837 ;; 

!I 
356(36 15299 

. » 1042/34 15599 832(35 · 155U 
» 

" 364/35 · 16641 360(36 15405 
» 1046(34 · 14091 836(35 14844 » 

1050(34 · 15541 " 383(35 · 15495 
II 

» 367(36 16418 
» 838(35 16204 
» 1081/34 · 14466 

» 394(35 15766 14908 " 369/36 15246 

" 397(35 · 16062 844(35 377(36 15382 

" 1085(34 15619 861(35 · 15000 ,[ 
» 

416(35 
> 373(36 16290 

" 1087(34 · 14177 » 15838 864/35 16139 » 

» 429/35 14521 " I, 380(36 16528 

" 1108(34 14160 869(35 · 14839 » 
» 431(35 16187 " jl 382(36 16516 

" 1122(34 15675 898(35 · 16176 » 

» 1127(34 15622 " 438/35 14481 899/35 · 16102 II " 401(36 16430 

" 443(35 · 16094 
» I: 431(36 15308 

" 1202/34 · 15653 918/35 · 162·16 » 

" II 
16464 

" 1219/34 · 15579 » 444(35 · 16049 925(35 · 15036 » 440/36 

1221(34 » 445(35 · 16168 
, 446(36 16465 

» · 15634 » 927(35 · 16205 
II 

" 
" 1224(34 15377 » 449/35 · 14467 935(35 · 16206 » 462(36 15694 

» 7(35 · 14193 » 454(35 14897 .. 15001 470(36 15369 
» 951(35 t " 

" 12(35 15735 " 455(35 16095 " 3(36 · 16164 » 484(36 15366 

» 16(35 14570 » 456(35 · 14454 " 4/36 · 16195 » 490(36 16423 

» 31(35 14307 » 457(35 · 15829 » 7(36 · 16872 

I 

» 496(36 · 15623 

" 37(35 14178 " 479/35 · 147m » 11(36 · 14937 » 514(36 16345 

» 40(35 · 14194 » 481(35 · 14537 " 14(36 · 15404 » 515(36 · 16466 

» 53(35 15627 » 496(35 · 15936 » 15(36 · 14979 » 516(36 · 15397 

» 60(35 · 15691 » 497(35 · 16063 » 74(36 · 15065 
!I 

» 519/36 · 16646 

» 66(35 · 14247 » 512(35 · 14619 » 84(36 · 16191 » 5:!6(36 16690 

» 71(35 14641 » 520(35 · 14553 » 85(36 · 16327 
II 

» 530(36 15628 

» 78(35 14372 » 524(35 14530 » 98(36 15223 » 532(36 · 16124 

» 80(35 14210 » 535(35 16043 " 103(36 · 15105 

I 

~: 539(36 15515 

» 83(35 · 14217 » 537(35 16122 » 104(36 · 16374 » 540(36 · 16522 

» 106(35 15889 » 541(35 14631 » 111(36 · 15298 » 544/36 · 15406 

» 115(35 · 15780 » 550(35 14620 122(36 · 15037 

II 
» 573(36 · 15352 

» 120(35 · 14218 592/35 · 16064 
» 128(36 · 15038 600(36 · 15504 

» » 

» 128/35 · 15935 602(35 
» 129(36 16165 601/36 15465 

» 14838 
II 

» 

" 136(35 · 15839 603(35 · 14577 
141(36 · 15056 608(36 16543 

» 142(36 · 15176 » 

» 147(35 · 14477 616(35 · 14621 
» 610(36 · 15767 

» 143/36 16280 » 
» 11 

» 155/35 · 14381 » 623/35 14807 155(36 · 16417 » 613(36 15475 
» 

» 157(35 15777 » 633/35 14999 174(36 · 15263 I » 659(36 16523 

166/35 
» 

» · 15860 » 640/35 16127 176(36 · 16239 ! » 676(36 16307 

'172/35 · 15861 » 646(35 14726 . 192(36 15106 » 678(36 16863 
» 

" 190(35 15612 » 665(35 · 14749 » 199(36 · 16512 » 686/36 15505 

» 222(35 15799 » 666/35 · 14678 » 211(36 · 15307 » 729(36 · 16829 

» 224/35 15823 » 668(35 15131 » 220(36 · 15113 » 735(36 · 16549 

» 232/35 14279 » 674/35 14658 » 232(36 . · 15268 » 746(36 15686 

» 235(35 15790 » 675(35 15175 » 237(36 . · 15390 » 757(36 16524 
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Čís. Čís. Čís. Čís 

Hv II 763/36 · 16612 Rv II 465/37 16830 Rv II 476/38 · 16996 RIII 509/37 15351 

" 772/36 · 16838 " 476/37 15293 " 551/38 · 17152 » 540/37 16891 
» 788/36 · 16570 " 486/37 · 16941 706/38 · 17054 » 572/37 16449 
» 820/36 · 16669 » 504/37 · 16659 » 574/37 16447 
» 855/36 · 16676 » 505/37 · 16846 RIII " 603/37 16440 
» 857/36 · 16955 » 510;37 · 16409 » 683/37 · 16533 
» 860/36 · 16034 » 516/37 · 16382 R1I1 712/34 · 14232 » 760/37 16745 

" 863/36 · 16044 » 82.2/37 16886 » 545/37 · 16879 » 826/34 · 14179 
» 884/36 16692 554/37 · 16596 45/35 · 14349 » 829/37 17021 

» » 
» 885/36 16622 » 571/37 · 17131 51/35 · 14258 » 17/38 16752 

889/36 
» 46/38 16755 » 16665 » 587/37 · 16240 134/35 .14557 » 

896/36 16550 
» » 78/38 16900 » 669/37 · 16498 141/35 · 14249 » » » 905/36 16544 676/37 · 16307 152/35 · 14281 » 126/38 16887 

» » » 948/36 · 16663 » 291/38 17020 » 688/37 · 16643 » 396/35 · 14789 
» 954/36 · 16599 » 704/37 16467 459/35 · 14554 » 356/38 17119 

956/36 · 16845 » 465/38 17117 » » 722/37 · 16503 475/45 · 14509 » 
957/36 · 16811 » 521/38 · 17124 » 731/37 » » · 17074 » 520/35 · 14578 528/38 · 17121 » 976/36 · 15895 » 732/37 · 16551 626/35 · 14653 » 

980/36 · 16714 
>, 

» » 745/37 16341 » 682/35 · 14753 
» 991/36 · 16561 14808 Rv III » 749/37 16597 » 723/35 » 992/36 · 16027 » 781/37 16375 763/35 · 15162 
» 997/36 · 15884 

I 

» Rv III 192/33 . · 14135 » 783/37 16841 85/36 14988 
» 998/36 · 16733 » 211/33 14184 » 793/37 16633 137/36 · 15136 » 

1011/36 · 15758 » » 794/37 16504 · 15867 » 760/33 . 14586 
1012/36 · 16028 » » 167/36 » 

li 
812/37 16510 · 15269 999/33 14151 » 197/36 » 1017/36 · 15840 » 1023/33 14236 » 832/37 16990 · 15237 » 

1026/36 · 15759 » 260/36 » 
tl 

» 1073/33 14195 , 
» 15/37 · 15908 " 855/37 17052 " 280/36 · 15156 1146/33 14271 

863/37 16511 · 15228 » 

" 42/37 · 16695 , " » 301/36 129/34 14482 I " 903/37 16976 432/36 15371 » 

" 75/37 · 16142 " » 165/34 · 14138 
" 920/37 · 17053 » 447/36 15346 

" 91/37 · 16045 · 15986 » 250134 · 14403 
» 94/37 · 16734 » 959/37 · 16572 " 464/36 270/34 · 14642 

963/37 · 17081 495/36 · 15371 » 
» 120/37 · 15928 » c » » 279/34 · 14455 
» 135/37 · 15896 " 965/37 · 16666 » 584/36 15419 » 301/34 14433' 
» 153/37 · 16704 » 970/37 · 16581 " 591/36 15442 318/34 14439 » 
» 160/37 · 15999 » 974/37 · 17033 » 604/36 · 15542 

>:- 319/34 14185 
» 185/37 · 16968 " 1032/37 · 16773 » 610/36 · 15391 » 333/34 14383 
» 186/37 .. 16860 " 1041/37 · 17093 » 618/36 · 15476 358/34 14515 » 
» 187/37 · 15968 » 1091/37 · 16693 » 717/36 15719 » 396/34 14571 
» 190/37 · 16315 » 1092/37 · 16977 » 800/36 · 15713 » 444/34 14456 
» 203/37 · 16728 » 1093/37 · 16861 » 815/36 · 15881 » 529/34 · 14237 
» 205/37 · 16098 » 1125/37 · 16687 " 816/36 15720 » 625/3'4 · 15336 
» 213/37 · 16679 » 1164/37 16739 

' " 8/37 · 15785 
" 654/34 · 14579 

» 235/37 · 16112 » 6/38 · 16804 » 54/37 · 15877 » 658/34 14541 
» 240/37 · 16554 » 9/38 17079 » 96/37 · 15978 » 763/34 · 14250 
» 291/37 · 16197 » 29/38 · 17094 » 109/37 15980 » 770/34 14654 
» 293/37 · 16909 » 58/38 · 16916 » 131/37 · 16151 » 827/34 · 14624 
» 296/37 · 16276 » 142/38 · 16831 » 316/37 16258 » 847/34 · 14687 
» 335/37 · 16772- » 203/38 16926 » 332/37 · 16250 » 857/34 14655 
» 350/37 · 16719 » 255/38 · 17132 » 348/37 · 16260 » 896/34 14625 
» 363/37 · 16502 " 264/38 16934 » 366/37 · 16261 » 957/34 14690 
» 381/37 · 16230 » 303/38 17044 » 405/37 · 16347 » jJ11l/34 · 14275 
» 400/37 · 16808 » 353/38 17140 » 423/37 · 16268 » 1009/34 14767 
» 447/37 · 16530 » 366/38 16931 » 460/37 16350 » 1025/34 14691 
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čis. I: Čís. Čís. Čís. 

Rv III 1071/34 . 14710 

II 

Rv lil 75/36 . · 15516 
» 1089/34 · 14373 » 93/36 . · 15216 Rv III 42/37 . · 15988 Rv lil 384/38 . · 17154 

1096/34 · 14735 » 140/36 . · 15070 53/37 16245 » 447/38 · 17089 

» 1105/34 14913 » 148/36 · 15165 71/37 · 15982 » 474/38 · 17116 

1122/34 14785 I' " 212/36 · 15340 , 80/37 · 15979 » 504/38 17161 

» 1184/34 14918 I' » 238/36 . 15319 83/37 · 16143 » 529/38 17156 

» 35/35 14470 ,i » 259/36 15868 172/37 · 16444 » 589/38 17160 

» 40/35 14701 II » 288/36 · 15714 177/37 · 16248 

» 105/35 15318 li , 319/36 15320 » 190/37 · 16246 RIV 

» 136/35 14919 I 
» 344/36 15271 236/37 · 16242 

'l 
I) 194/35 14297 

II 

» 398/36 · 15871 271/37 · 16264 R IV 431/34 · 14136 

» 233/35 · 14916 )j 412/36 · 15398 279/37 · 16898 
\1 

» 86/35 14434 

» 359/35 15049 » 426/36 · 15787 >~ 307/37 · 16443 » 135/35 · 14322 

» 368/35 · 14921 
" 

» 459/36 15431 ). 340/37 · 16883 II 145/35 14354 
II 

, » 

." 385/35 14282 li » 463/36 · 15651 376/37 16882 

II 
» 151/35 14374 

454/35 14911 ii » 466/36 15643 '" 381/37 16346 177/35 14405 » 

455/35 · 14587 » 481/36 15647 419/37 16889 » 181/35 · 14429 

» 508/35 14500 » 507/36 · 15711 421/37 · 16349 .1 200/35 · 14471 » 

524/35 15337 » 525/36 . · 15721 461/37 · 16536 » 239/35 14494 

» 563/35 · 14778 » 541/36 16149 » 476/37 · 16352 » 387/35 14620 

» 592/35 . · 14942 » 542/36 15985 477/37 16893 450/35 14736 

608/35 . » 552/36 15783 506/37 16437 
» 

» · 14912 " » 508/35 14809 

618/35 . · 15445 » 582/36 15648 » 537/37 · 16600 
» 

» 53/36 15004 

» 638/35 . 15229 » 597/36 16243 560/37 · 16756 » 113/36 · 15066 

» 667/35 . 15039 i » 610/36 · 15716 » 613/37 16749 
i 

» 300/36 · 15367 
, 617/37 · 16750 

> 672';35 . 15040 I 
» 623/36 · 15392, !l 314/36 · 15407 

" 
" 680/35 .. · 15125 

li 

" 659/36 15519 ;) 635/37 · 16885 li » 347/36 · 15420 

» 691/35 . · 15723 " 665/36 16251 » 637/37 16757 

II 

» 442/36 · 15649 

» 693/35 15247 » 669/36 15781 644/37 · 17015 471/36 · 15876 » 

" 701/35 . 15248 » 671/36 16244 " 651/37 16759 498/36 · 15872 

" 
" 

" 726/35 . · 15215 I: 
» 703/36 · 15639 652/37 · 16884 

II 
» 9/37 · 15869 

» 745/35 · 15309 " 727/36 . · 15490 675/37 16888 146/37 16145 
li " 730/36 15554 692/37 · 16445 'I 

» 

» 753/35 . · 15069 ii 
» 

li 
» 148/37 · 16152 

» 766/35 · 14574 " 770/36 15866 » 713/37 16354 183/37 · 16247 

I' » 772/36 15640 726/37 ' 16746 
» 

» 777/35 · 14915 " li 209/37 · 16249 
795/36 

» 

» 836/35 · 15171 " 
" 15522 735/37 · 16441 

II 
225/37 · 16255 

II " 809/36 15717 · 16753 
» 

» 888/35 · 14755 
758/37 

» 840/36 15879 I 
» 319/37 · 16348 

;/ 895/35 · 15461 
» 766/37 · 16902 

901/35 
j, » 854/36 15875 788/37 · 16747 

» 322/37 16438 

/, ' · 15191 
» 

» 910/35 · 16262 
I 

" 859/36 15644 876/37 · 16895 » 332/37 · 16537 

» 871/36 15976 
336/37 · 16603 

» 949/35 · 14964 
» 887/37 · 16754 » 

» 974/35 14965 
» 877/36 · 16147 » 903/37 17086 li » 350/37 · 16353 

» 1000/35 14922 
» 884/36 15722 )P 929/37 · 16763 I! » 454/37 · 16534 

, 

I: 
1032/35 . II 

» 892/36 · 15977 943/37 · 16890 » 457/37 · 16538 

. 16153 » 894/36 · 15981 483/37 · 16535 

» 1045/35 . · 14989 I' 
953/37 · 17016 [I 

» 

" 1056/35 . · 14786 ,I » 901/36 · 15987 » 984/37 · 17017 » 491/37 · 16602 

» 1059/35 · 14943 II " 914/36 15782 1002/37 · 17158 li » 8/38 · 16751 

» 1092/35 · 16153 
II 

» 918/36 · 15784 1073/37 17085 » 14/38 · 16760 
i 

;; 1093/35 · 15197 
» 937/36 16256 » 1076/37 · 16894 

li 

» 22/38 · 16892 

» 1124/35 · 14990 II 
» 964/36 · 15873 » 34/38 · 16761 » 148/38 · 17014 

» 20/36 · 15327 " 989/36 · 15983 » 89/38 · 17084 » 167/38 · 17091 

li 
» 1002/36 

» 21/36 · 15024 
· 16144 133/38 · 17159 " 283/38 · 17122 

» 1046/36 
·1 

" 40/36 . · 15270 
· 16241 » 167/38 · 16899 I, » 319/38 · 17118 

» 14/37 . 16604 
» 44/36 . · 15091 

» 198/38 · 17087 ]i » 376/38 · 17155 
» 31/37 . 16748 » 227/38 · 17157 » 1936/38 · 17018 
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Čis, Čís. čís. L:ís. 

RvlV Rv IV 473/36 . · 15641 Ck I NI! 

" 478/36 15650 
N II 172/35 Rv IV 535/33 . 14211 498/36 · 15642 Ck I 2/33 · 13228 · 14744 

» 624/33 .. 14235 " 518/36 15874 

" 643/33 · 14406 540/36 15870 Nd I » 18/34 14417 " 551/36 15880 Co I 
» 87/34 · 14200 582/36 13712 Nd I 476/34 · 14004 » 104/34 14363 » 600/36 16252 Co 4/33 13229 495/34 · 14064 » 161/34 14702 ,> 630/36 16146 ~, 2/34 14002 » 94/35 14241 » 228/34 · 14516 " 653/36 · 15984 3/34 · 14295 

" 401/35 · 14544 
" 254/34 14602 ).\ 656/36 16253 » 1/36 Í5662 

" 453/35 · 14637 
~ 262/34 14679 » 669/36 · 15786 " 11/36 16051 

" 510/35 · 14772 
» 291/34 · 14293 " 670/36 · 15882 » 2/37 · 16177 " 532/35 14773 
» 417/34 14572 " 703/36 16154 ? 6/37 · 16470 

" 461/36 · 15433 
i> 471/34 14404 » 716/36 16254 8/37 · 16494 » 554/36 · 15635 

" 638/34 14732 » 10/37 · 16148 16/37 · 16471 " 174/37 16038 
» 699/34 15645 " 72/37 · 16155 22/37 · 16743 

" 238/37 · 16082 

" 703/34 14810 » 243/37 · 16450 25(37 · 16582 » 41(38 · i6720 
» 756/34 15080 250/37 · 16448 
» 26/35 14914 " 268/37 · 16257 Co II 

I[ 
Nd II 

" 54/35 14472 » 284/37 · 16439 

" 66/35 15163 " 297/37 · 16532 Co II 3/34 14296 Nd 11 12/34 · 13237 

" 82/35 14923 " 332/37 16269 » 4/36 · 15470 li » 125/34 · 14042 
» 88/35 149lí " 367/37 · 16446 

I 
» 36/35 14274 

» 146/35 14430 » 368/37 · 16605 Co III . " 44/35 14333 
» 155/35 14340 » 398/37 · 16442 " 129/35 14648 
» 312/35 14491 » 417/37 · 16758 Co ll! 1/35 · 14751 I » 26/36 15090 
» 394/35 16263 » 419/37 · 16991 » 2/35 · 14752 » 50/36 · 15303 
» 428/35 14668 » 505/37 17088 » 3/37 16150 » 83/36 15429 
» 444/35 15198 512/37 16764 » 106/36 · 15551 » 

· 16000 " 455/35 15338 
" 582/37 16896 Co IV " 31/37 

» 482/35 . 15099 » 595/37 16601 » 82/38 · 17013 
» 459/35 . 14754 » 2/38 · 17090 Co IV 2/35 · 15715 
» 519/35 · 14944 » 26/38 · 17019 4/35 14714 Nd III 

521/35 · 14703 » 
" » 36/38 · 16762 » 7/35 · 15003 
» 531/35 · 14692 107/38 17123 2/37 · 16901 Nd 111 60/37 · 16744 

" » 
» 665/35 14934 » 116/38 17120 
» 678/35 · 14970 

" 447/38 · 17089 N I Nd IV 
» 705/35 · 15071 
» 18/36 · 15709 

NI 113/35 · 14397 Nd IV 12/37 · 16259 
» 48/36 15555 Pres. 
» 80/36 · 15710 (plenární rozhodnutí) 
» 112/36 15272 

114/36 · 15164 Pres. 1865/33 13846 Rozhodnuti senátu 
v v I pro resem » 172/36 . 15235 » 1300/35 14573 

" 173/36 15378 " 977/36 15280 
kompetenčnich konfliktů. » 313/36 . · 15383 » 1762/36 15841 

» 372/36 . · 15878 ;> 147/37 · 16196 
Cís. 

" 384/36 . · 15718 » ,220/37 · 16050 čís. 
» 387/36 . · 15883 » 398/37 · 16217 

Č. J. 866/36 . Dodatek 11. k roč. 1937 Č. j. 899/37 . Dodatek V. k roč. 1937 
» 431/36 . · 15471 » 1344/37 · 16797 

871/36 . Dodatek lll. k .roč. 1937 » 934/37. Dodatek 1. k roč. 1938 
434/36 15646 J.44ilf37 · 16.706 » 

ll. k roč. 1938 » » 
879/36 . Dodatek I. k roč. 1937 » 952/38. Dodatek 

456/36 . 15543 1447/37 16980 » » 
891/37 . Dodatek IV. k roč. 1937 459/36 . · 15487 1950/37 17001 » » » 



Věcný seznam abecední. 
Abonentní ,pojištění (úrazOVé) viz hes~lo: 'p,ojiště,ní smluv-ní úrazové 

(abo,nentní). 

Absotutni účinky viz heslo: ,rozsudek (sta.tusový). 
- zmatečnost viz :heslo: admi,nis,t.ra tivní a,kt. 

Absolutorium viz heslo: SI o v· e_H s k o a P o'dk a'rp a ts káR u s. 
Actio p,~~ci~a .v.iz heslo: ža-Io'lba podl_e § 523 .obč,. zák (zápÚr6i). 
Adhesl11 r~ VIZ heslo: p r,o.m.l č e:n í (§ 1497 o:bč. zálk. přetržení promlčení) 

rQzh. 'co 14864. 

Administrativni akt viz též, hesIa: P,ojil,štění pensijní sociální úra
~?vé, pOřa,ct práva, vá'za,nost -soudu (roiliodnutím správ.ního 
uradu). 
akt 'Vydaný neprísluŠ'ný'll úr:adom alko a!kt aibsolútne zmatoórý nie je pre 
~Údy zá~azný č. 15983 ('ú •. sb. š. 3155). ' 
jen, Jasny y IV ''ť r .o ik spráV~ll'í!ho úřadu mŮ'že býti podkl:adem soudniho rozhod
nub (zrusem exekuce) c. 16696. 
exekuce víz hesLo: exekuce berní politická:. 
srážky viz heslo: exekuce na phtý (zák. č. 314:11920) razh. č. 14072. 

Adopce viz heslo: osvo.jenÍ: 
Advokacie viz hes'lo a d v o. kát. 

Advokát (JH'ávní zástupce).,. viz té~ he~la: do.~ucenil neplatnost 
~.n: J,~ u y y pod 1 e ~ 879, c. 2 ~ b c. z a k.J • P ,1 ~ ar moc pro. c e s ll' í, P o _ 
jls,teull smluvJ1), odpcvedtnosta}l, pokoutnictví, pořad 
prava', pra-coVUI soudy (zastupování § 23 zá'k. O' prac. soud.) zrna-
tečnDst e,xekučniho říze:ní. ' 
j a k D Z á s tli ,p c ech u do Ý c -h viz níže u hesla adv:oikát: II u c e 11 ě z a ~ 
st u PQ v á n í ad v ok á tem roM. č. 17067 a od m ě,n a 1'0'Zlh Č 1-51'&3 
1~~1~1~. .. , 
prárvny pomer med-zi IPr~kýrn ai~v,O'kátom ,a kolientom býv,ajúdm na Slo~ 
vensku trelba posudzovat ~ ak ,pnJ'éd aldtvlOlkat rpoV'emmie v Pmhe a v P:raihe 
konal ,adv,okáÍ'ske práce ~ podf,a práva plallného v p.raJhe č 15874 (·U· r sb 
~311~. . .. 

~Ia ,l'OJZykiorvě va~?~ 'pQ,d~ní ~d,"olk:át-a vystupujídho j:ako stra/na vlastnim 
jml;uen; ,nelze UZIÍl predplSlU cl. 4, odst. 1 j.az. nař., 'ný,brž jest je bez udě
~en~ lhuty ~ Q,prawě f,o!11máIní vady 4 odmítnouti jakO' ,nehodící se k jednání 
c. 16071 (Dr. sb. č. 3259). 
nejvYŠ,Ší, S~Ůll.IJ~, il1~~mů!e .1f~z1:o:dnou:i o o.praVillyoh prcstředckh :proti výměře 
a ,:ybrraTIl pnspevku, Jez demove adv:akátní komory maij,í zapraNo'Vati ko
more podie §§ 27 d) a 28. d) adv. ř. č. 14397. 
ne:přípu~tno'St dovo~adho rerrwfsu, je-Ii .předmetem IroZihodnutí re:kursnTho 
S0t;:d~ uprav:éll zv'láštn:i -odrnt'-'ny správci konkursní 'Podstaty podle § 20 v.lád. 
nar. c. 115/1931 nebo podle § 22 uved. vlád. nruř. č. 16057 (Ú.r. sb: č. 3254). 
p;oti s 0, tl h I a s fl Ý m us?'ese~,ím Ol vyměření dávky za jmenování konkurs
~liffi Slpravc,em (čl. IV zak. c. 144/1936) není další. opravný prostředek 
c. 16730 (ur. sb. č. 3721). 
r~zhodnutí. reku!fsniho soudu, jímž bylo u1uženo ikonko správd za:placeni 
~~~~: 3z7~drenová;ní, není konečné (§ 127, odst. 2 konk. ř.) č. 16732 (Gr. 
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dávku za jmenování konk. správcem jest vyměřiti i ze zád.ohy, určené a vy
placené již před účinností zák. ,č. 144/1936 č. 16732, (Úr. sb. č. 3122). 
proti usnesení, jimž byl zamHnut ná'Vtrh na zřízení advokáta k sepsání re
kursu v .nesporném řizení, není p'řípustnr)' dovolací rekurs č. 17141. 
nucené zastupování advokátem: i v řízení prO' pokoutnictví mu.sí býti pí
semný rek,urs podepsán advok*tem, i když po:koutn-iku :}1,e:byl0 možno, aby 
si z vyšetřovací vazby obs1aJfaJ! podpis advokáta Č. 13551. 
ve věcech pT-aC0V<11ího sO'l1dnktvi (zák. Č. 131/1931) nemusí býti rekurs, 
a to alni r€!kurs k nejvyššímu soudu, ,podeps1Í'n advokátem Č. 13744. 
v advokátském sp,oru může uzavříti s'oudnÍ smír před sborovým soudem 
Jen a:dvakát jménem strany č. 13-803; srav~. 16037, 163''1. 
soudní smfr, sjednaTI)" v advokátSikém SpOTU obecnym zmocněncem strany 
(manželem), neni platným exeku'Čtn1m titulem, třebas byl takový Zimooněnec 
k uzavřeni smíru hmoÍll1ě,práv1ně zmocněn; takový smír nehyl schválen tím, 
že se strana nebránHa p1fOtj Ip'O'vo'lení e:xelkuc-e, nebo že její. právní z4stl1pce 
Ine.odpmrědě.l na dotaz soudu, zda souhlasí s Hmto smírem č. 16037; srov. 
č. 13803. 1631. 
suspense advo:káta z výkonu advokacie až do pravop1atného skončení trest
nÍlho řízen.í nezb-avuje advokáta práva, a-by seb e s a m é h o zastupoval 
v adv,oká1ském spam č. 14206; srov. č. 16569:. 
by~li advokát zas,tupujicí-sh·-anu ve sporu suspendován (§§ 12 c) a 17 adv. 
·disc. statutu), neize m.u s účinkem pro stranu doručiti soudní mzhod-nutí 
č. 16569; srov. č. 14206 .. 
suspense advokMa z výkonu advok~cie má IV" zápětí, že nemLlže tře t í 
o s o b y zastupovati lalko advokát č. 16569,; srov. č. 14206. 
zahrnni substitut, který byl suspendovanému advokátu ustanoven výborem 
ad'Vokátní komory, není oprávněn po-dávati opravné_ prostředky za stranu, 
kterou zastupoval suspendov2Jl1'ý advokát, nemá-li k tomu pro sebe plnou 
moc č. 16569; ","ov. č. 11217, 12424. 
není zmartečné, by;l-H u'Vědoměn .o ter:mí:nu nuceného prodeje svršků jen 

povin'ny osobně a nikoli i vykázait:\tý jeho prá-Vlní zástupce č. 1433'8. ' 
!nehy,J,a~li straln'a :při prohlášení' .prů-v-O'dníh.o usnesení, naŤi'lujídho její výslech 
k dŮkaJzu, přít-omna, musí býti o-bes,Jápa se sda~ním slknJtko\vých okolností, 
o kterých má býti vyslýchána; obe:slání má býti řízeno na stranu samu a 
nestačí obesMnÍ k ruce jejího právmího zástupce č. 1506-5.. 
-závad v zmoonení všÍma si .p~acovlTIý súd v smysle § 19 zák . .č. 131/31 
(a, § 110 OSip.) z úradu; k závadám zmooneni'a pmtri aj olkolifl.osť, že arko 
zmO!cnenec' vy'stupoval ad'V'oikát v spore, v ktorom je adVíokátske Za:stú'P'ffil~e 
podla § 23 zák č. 13111931 a čl. IV, odst. 2 zák. č. 251/34 vy-lúčené č. 15650 
(Iúr. sb. č. 2954). . 
,pověří~li dl'Uižn1k majitele komer,ční kanc,eláře proved-enLm své soudně za 
hájené vyw\TinaCÍ záležitosti, z;mD'oniv jej k vyjednávání s věřiteli s Hm, aby 
k zastupování jehO zájmů v prá:,~nklkých záležitostech přibral -advokáta a 
a'by mu udělil jeho jménem pllI1JOU mnc, nejde {} obcházení před.pisů mm. 
ff1.iař. Č. 114/1857 ř. z. o pokoutniotví a smlouva se m~lPřfčí dobrým mmvllm 
č. 16099. 
v pracov.ných sporoch, v ktorých je vylúčené zasrtupovam.ie advo:kátom, 
móže stram.u zastupovat' advokátsky s.olicitátnr Č. 16440 (Úr. sb. Č. 3481). 
v řízeni o zbavení svépráVill!o.sti (.ř. Q Z!b,w. svéprj Č. 207/1916) lze v o:dpo
rovém Hzení ustanoviti pro chudou stlfa!llU zástupcem chú.dých advokáta, neb 
úředniJlm ~oud'l1 nebo státnrho za,stupitelstvi Č. 17067. 
smlottva o rpře\'zetí zastoupení advokátem je smlouva o di10 Č. 16407; 
ste}ně č. 2773, 11209, 10028. 
odměna! .pactum de quota liti,s viz heslo: neplatnost smlou
Vy (§ 879, č. 2· obč. zák.). 
spor advokáta s 1dientem o zaplacení odměny a v)fl'Dh ·nepatří .před p.r'acovní 
soud, jenž projed.návrul původní spor; ustanovení § 94, odst. 2 j. nL platí 
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jen pro ,p,řIsluŠl1!ost soudů řádných, nikoliv i 'PTO .pNsllUšnost pracovního 
",,!>du č. 13896. 
zvýšelni odměny adv.okáta padne § 7 vlád. na-ř. Č. 95/23 platí jen co do řízení 
tam uvedený,ch ,č. 14439; Úro sb. č. 2135; stejně Č. 11324. 
vyrazem »v nesporném vi'!bec« jest -f.Ozuměti jen nesporné řízeni soudní. 
nírkoJjv úkony řÍ!zeil~ mimosoudního Č. 14439; Úro sb. Č. 2135; v témž smyslu 
č. 11324. 
aJdv'OIkát nemá námk na zVylseni odměny podle § 7 vlád. nař. č. 95/23 
p'fOJ~O, že za odvol'adho' říz·enj místo puvodní stra/ny vstoupi[y do sporu její 
děti jako dědici č. 14655; 'Úr. sb. č. 2268. 
adV'olkátovi neprislúcha za úkony, v)'Ikonané v pozostalostnom pokračovaní 
z pO:\1lelfentia jecLného dedič'a, d'a.J§a odmena v smysle § 7 vl nar. č. 95/1923 
pod!"a počtu sip(}ludedióovč. 16749 ('Úr. sb. č. 3665). 

právní zástupce poji,s,tníkův Inemůže od po:jistnika pož,adovatí útraty sporu, 
jes,tliže věděl, že ho podI,e po~jstnýoh podmínek (podle' nichž útraty SpOnt; 
vedeného na podn'ět pojistitelův a na jeho poukaz, hradi sám ,porjistite:I:), 
jme,lliova:l ;poj~stiteI' zástulpcem pojis.tníkovým a že poji'stní'k pode.psa,l pilnou 
moc ,na přtka'Z ,pojlistitelŮ'v č. 14691; Or. sb. č" 2297; srov. Č. 12200 Sb.'n. s. 

fi'epatrí ,na porad :prá'Vla' uplatňovanie nároku na rnáihmdu škody, vZ'llilklej 
nie!kJomu tým, že bol nútený z,aplatiť svojmu advokátovI 'Odme.nu za 'Ů,pravné 
prostr.iedlky, ktorými te'nto jeho men-om dodeJ;i~ zrušenie výmeru olkresne'j 
nemncenskej iploisťŮ'~tlIe, ktnrým mu holy nesprávlIl'e vymbeně 'Poistné pri
speViky č. 15004 (Úr, sb, Č, 2526); srov. důvody r:ozh. Č. 3829, 

advokát sa Inemá spnkojiť s prostou inrforrmáciou klienta, že mu' patrí j'azy
kové právo mens,j,ny, ,ale je povinný vyžiadaf si podmbnú in;formádu o sku
tečnostiach, na ktoré klient toto s'Voje práJvro zalk'ladá, a skúmať, čj sú dané 
podmienky menšinového práva; keď i potom nie -je celbkom j.asné, 'že !k:H~
tovli mellšinové rPll'ávo pa'trí, má hO' upozornit', ž,e :podwflIie v me'l1šinov'Ům 
jwzyku Ibude súdom p.fÍlpadne -Odmietmuté; j'estli talk advokát neurobH, rnemá 
právo_po'žadoViať od sv;ojho kHent'a ani ,Il'aIhradenie hotových výdajk!Ov, spo
jenýdl .s :podal1iúm .spilS'U, lkitnrý. súd pre Inedostatok menšinového práva od
mietol č. 15080 (IOr. sb. č. 2560}; srov. č. 10168, 10412. 

pokud ruči svaz, poskytuJícÍ' po.dle svých stanov svým členúm ,právní .{)Ichmnu 
ve věcech pracoVln:Í'ch lpomerů, za útraty práVlní'ho zastO!Uperrlí "SIVého ,člena, 
hyl~1i .ad'Vo:kát k tomu.t{)1 z.astupování vy;zv411 svazovým seik,retwriá.te1m 
6, 16402; S'ťOIV, Č, 10506. 
p"Okud je s hlediak. §§ 1036, 1037 obč. zálk. bezdůvoooý adv.okártův -námk 
za práce 'Vylkoif1.Gtlné proto, aby dlOvanec, zhavený p.,m chorobu ÚJplně své
prá'Wlosti, bYiI z ústavu chommyslných prQpuštěn č. 15467; srov. č. 9568. 

---i.t- soud Jmůže p-ři staI1iolvelfl.í odměny ·podJ,e § 17 ad,v. ř. a § 1152 oh'č, zák, při-
i:' lrlížeti i k úslpěohu dosaženému pro klienta Č, 15468; srov, Č, 10168, 11375. 

jde-li 'na st.faJ11;ě klienta o obchod, Illáležf advokáte'vi z palmámí pohledávtky 
6% ú.raky z prodlení č. 15874 ('Úr. sb. č. 3110). 
při rozhodování _o palmámni pOlhledávce, j,e:jíž zaplacení se advokát domá,há 
na kJ,ientovi, nelze užíti ,předpisu § 4, ods,t. 1, ,pos],. věta vl<id. na,ř. Č. 95/1923, 
nýtbrž je :pro výmělflu adv.olkátovy odměny vzíti za zálkl3Jd ,hodnotu p',ředmětu 
spo,ru podle p r v '" í věty ·odst. I § 4 řeč. vlád. nař. č. 16157 (IOr. sb. oč. 3327). 
otá.zJ1Ga přiměřenosti advokMovy odměny jest -otáz)wu prá'Vlní, pN jejímž ře
šea1:Í l11ienÍ .soud v:ázáJn rposudkem odlbof'll)'c1h znaikft, resp. advokátní k.omory 
č. 16157 ('Úr. sb. 3327); srov. č. 5427. 
měl-li podle ,doložky, ohsažené v plné meci uděle,né adViolkátovi }eho rklientem 
k vedení rozepří resp, e:xekucí, Ihraditi veškeré výlohy pr:álVrníh'Ů zastoupení 
ni,k-oli zoffincni1el, .ný:bd osoha třetí, která da'},a advokátovi též informace (3 
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,",j k proeesn,·m ';konu'.m VlIastním J'ménem, není rře.tÍ osoba orp-rávněrna pnucazy I I I ' , UJ' ' v , • v d' Vid'· 
nakládati s vysouzenou, p'Ů příp. vymozenou castk-ou, trebas se a voMat r II 

jej{ informací a jejími příkazy Č, 16161. , . 
dohoda -o ,podrobení se rOZihodnutí. ~d'vokátn! komory v ?tazce ~'prav~v.}?~l: 
márniho t1čtu advokátova :zruamena }~n }o) z~ se smluvC'l ~PO~O]I ... v p~cHle 

. • alm.; .... níhO' účtu s rozhodnuhm recene 'kOll'porace, mk-oh vsalk, ze se 
v y s e p =.. ( . ·h . k dměnu) a ostat-dohoda ta týká i žalobníh.o diťV'odu .pravnl o, ,nar~ 'll na, Q. • ' , "', 

. h ' 'tek vz'neseny"ch žaJl'Ovaným ,p.roti ž,a!:obnnTIu nar:olku, Inety!{{Ia]~clch 
mc naml 672" 12563 5293 4230. se jeho výše č. 16214; srov. č. J , , • ':.. •••• 

·1 • ·k·v (klientův) vy ',rok že má vědO'most O' tom, ze lest venteh (adV'O
o' UZ<fl.! II ' " ~ ť b ... lntlátkách nelze 
kátti) dLužen peníze a že zaplatl podle ,moznos 1 ifl:' o ve ."""1" , '. , ' 

okládati za uznání ,ve smyslu § 1497 obč. zák., 'zejména Jde-lI o palmarul 
~~hledávku za advokM:ské práce vyikonané v n.ěkoli:k!a věee:ch č. 16221; srov. 

č. 10369. . I' 
'k!lientův nárok na vydání toho, co bylo pro .něho u ,aldvukata s oze:no, se pro-
mlčuje v obecné (30Ieté) lhůtě promlčecí ·č. 16407; srov .. č. 9826. •. 

• I· . dnánO' něco J'tného jest odmě!llla za dUO' sp:lla<tná 'Ihned po ~once!l11 
nell1-1 liJe' 'I , " v • • " I" hl d' k ~ 16407' stejně dna a tím okamžikem se ,pocma 1 prom cem pal' ,el av y c. - , 
č. 6137, 10454;s<ov. d č. 16425, 16567. . .. ' 

.. . 'roky advokáta a klienta vypovl-h advokat plnou moc pred 
vza]emne na " " ~ , " 
skončením p'řevzateho dtla c. 16425, " 
'dvok:itův nárok na odměnu za právnické pr~ce již, vyko~alfl~ a na flia~adu 
~ t . h '1 h není závislý na doko:nčenÍ d~J.aj .klIentovI vsak podle okol-

o 0t;ry~', Vct
y-o'přísluší nárok ze správy a na náhradu škody, která mu bylé\) 

ms 1 pnpa u . . .. . . ,. '16425 ' 16567 16407 10454 
způsobena advokátov~rlffi zavine'lllm c, I ; srov. c. ',', , : 

1 TI t d okátova nároku proti kJient0'vli na útraty za vY'kon-ane prace nem 
s~ '~ ~?S a~ ~a p'ř~dloželOí srpecifilkova,néhn p'a;lmárniho účtu, alni na dokon
~av~sda.1 . n·l· na· Vl/účtování vše c h prací jím provedený,ch č., 16567; srov. 
cem'la,aJ ' 
č. 5784, 6137, 10168. 11375, J6407, 16425.. . .. 
. kd ž 'de o jednotný soubor práv:nický,ch pracI,v vyk9'?~nyc~ ~ mezlch Je
~i'lléY vš~obecné plné moci, jest advokát .oprávnen dehtl sve ut~~t~ .a po
~ d f' huď podle .časových období, nebo místo toho ses~avlh Je v,!?odl:
~at~~~, 1 j1~hŽ se týkaji, ,třeba~že jednotlivé záležitosti jsou JelO soucastml 
většího celku ,č. 16567 j srov. c, 4138. y , 

advokátovi neprislúc:ha za úkony, vykonané v 'pozostalostnom pOkrasoiV:i 
z povere:nia jedného dediča,v d'3'~šia 'odmen~ v 's~y~le ~ 7 vl. !na-r, c. 
1923 p"odfa počtu spol .. dedicov e. 16749 (c. 3660 Dr. sb.). .. . . . 
třebas u'ednání mezi 'advokMem a j.eho ,klie?tem,~~~ ,kl,l~!:.t ~u.znava palmarn! 
, ohledáJku v určité výši, že však zaplacen1m ,urcl~te m:zsl castky bu~~ ceI~ 
P almár.ní ' ohledávka vyrov,nána pod podm~nkou, ze kh,ent bu~e po'Ver?v.~~1 
~dvokáta ~nadále práv!ním_ zastupovámím 'Ve všech ~ sv~ch prav'11l'ch zalep-

. ' (§ 87q dst lobe zák) a lze se na nem 
~~s!e~~1~t-r~~pf:c~~t7;m~;:r~~hledáv;k~ o~a 'P'Ů'dkl~dě ,pfrvodntho právnfho 

poměru č. 16830; srov. č. 10626, -"', dé 

d k • t . a·k o z á s t u IP' c ech u rl Ý ch: ,a:dvokat jako zastupce ohu 
a, v o r a aJ' , , rl v • při odnětí 
strany může žádati na svém klientu do!p1ac:'il1 ,sve 0. iffi':?y Jen L , ". ik 
práva chrudýoh podl'e § 68, ndst. 2 'G. Ť; s", ~nkohv take. pn ;'"y~lg;:gl za:n u 
práva ,chudýc;h !podle § 68, 'Odst. 1 'c. r. s. c, 15183 j SlOV. ? , ' ru 
, ro v máJhání nároku na útraty sporu, přiso,uze.n é oprá~nenemu ve spo o~ 
p ,)!" e.p'latí zvláštní vy 'hody stanovene zaJIDŮlnem c. 314/1920 v d 
o vyzlvne 'n, ,~' 'h . I· . "'k na útraty vy-
slovu zák' č 177/1924:pm pohledávky 'Vyzlvne 0, ]e-l nar;,v' 
máhán advo:kátem podle § 70 c. lř, s. samostatnou exeku,cI c' :6288. ~ 
adv·okát jest j'ako zástupce chudých .oprávněn, za po;dml~ekv,,~, 70 c'ti r,o;~ 
samostatně vybrati a vlastním jménem exekucl vymáhati pnmo pro 6 
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purci odměnu a hotoJVé výdaJe stMem zatím nezaložené; co do 11 o t o v Ý c h 
výdajů státem zatím nez~pravenýoh může dáti soudu ,podmět k postupu 
,podle § 134, odst. 2 jedno ř. 16557. 
postup naznačený v §§ 104 a násl. jedno ř. se :nevztahuje na -vybírání- o d
m ěll y příslušející advokátu jako zástupci chudých Č. 16557. 
soud nezlmumá z úřadu, zda odpůtre-i ohudé strany příslušejí proti ohudé 
straně samé vzájemné poh:ledávky, jež lze započísti pDdle § 70, odst. 2 
C. ř. s. č. 16557. 
advokát, ustanovený jako zástupce ohudých, nemůže se na chudé straně, 
jím zastoupené, domáhati zaplace-ní odměny za zastupování, na:byl'a-Ii chudá 
strana ze sporu, v němž byla zastoupena zástupcem chudých, hypotekární 
pohledávky, která je zatím nezpeně'žitelná ,č. 168~; srov. Č. 15183. 
odpovědnost advokátů: úkol zástupce chudých, llsté,moveného pro ž,alo'bce Iprf' 
@or u ur:čitého soudu, skončil pra'voplatným odmítnutím žaloby pm ,nepří
slušnost tohoto sgudu; bylo ma žalobci, a'by si p-ro spor u příslušného soudu 
obstaral nového zástupce chudých a' 'zařídU, aby byla žaloba včas (§ 232, 
odst. 3 c. ,ř. s.) podána u př~sJušné!ho :soudu č. 131166. 
advokát, ,vystupující .při sjednání trhové smLouvy o nemovitosti jwko spo
lečný právní poradce (zástupce) obou srrťluvců, 'odpovídá za škodu vzešlou 
straně z opominutí přiměřeně zabezpečiti splněni depuračního. závazku 
Č. 15945; srov. č. 10565. 
činnost právního poradce (zástup-ce) se neome'Zuje toliko na vyjádření 
smluvní vOJe stran, práva neznalých, právní formou, nýbrž vyžaduje, aby 
upozonnH strany též na újmy 'Po p.řípadě jim hrozící č. 15945,; srov. č. 8623. 
advokát odpovídá klientovi:, kterf byl uznán za -nemažeJského otce na zá
kladě !křivé 'Výpovědi nemanželské matky ,a odsouzen k placenI výžiVlného, 
za následky vzešlé z toho, že podal opožděně žalobu o obno'V'U paternitniho 
sporu č. 15967. 
náhrada škody, zpusohené nemanže};skému .otci tím, že musí .přes odsouzení 
nemanželsiké matky pro křivou přísahu platiti výživné nemanželskému dítěti, 
muže se státi i tak, že advokát na místě odsouzeného má konati veškeré 
plnění, jež mu byla zavi-něníim advokáta prav.oplatně uložena ,č. 15967. 
ža'loba na náhradu škody I}Jroti advokátovi, jenž opomněl dáti na ,prodávané 
nemo'Vitosti knihovně zajist.iti právo byltu, je .předčasná, vykonává-Ii ,opráv
něný 've skutečnosti své právo; nedostatek knihovního zajištění může býti 
po případě v .budoucnosti pramenem znehodnocení řečeného práva č. 15995. 
dukazní břímě žalobcovo ve sporu proti advokátovi o l11áhradu škody z du
vodu, že .opožděným podáním odvo:lánú byl zaviněn nepříznivý výsledek 
rozepře, popřel-Ii žalovaný advokát přič~nnou. souvislost mezi jeho opomi
nutím a možnou škodoill žal:obcovou, ježtO' Iby i včas podané odvolání ne
mělo pro žalobce úspěch č. 16102. 
mělo..Jli býti předmétem odlVoladho řízení přezkoumáni skutkových zjištění, 
takže výsledek ódvolwní hyl závislý převážrně na p,řezkumu hodnocení dů
kazLt, po případě na: uplatňO'v'ané vadnosti řízení, musí žalobce nabídnouti 
veškeré dúkazy, svědčkí vě'cné důvodnosti zmeškaného odvolání, aby pro
cesní soud mohl posouditi jeho oprávněnost; pouhý důkaz procesními spisy 
nestači č. 16102; sro,v. Č. 8902. 
advokátni 'Solicitáto-r jest nezdatný (§ 1315 olbč. zák.), potvrdil-li při .iJnter
venei u notáře za úóe'lem ověření podpisu Hla dlužním úpise totožnost ne
pravého dlužníka, kterého sám do té doby neznal ~ jenž mu byl teprve 
třetí osohou představen; byla-li zápújč:!{]a ,ná,s.Jedkem toho· vylplacena jiné 
osubě než vlastníku nemovlitosti, na níž měla: býti zápůj6ka knihovně 
zajištěna, odpovidají advokát i jeho' solidtMor zapujčiteli za škodu tím 
vzniklou rukou spole,c'uou a nedíLnou; ke škodě náležejí též útraty sporu, 
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v němž zapůjčitel, žalov,aný vlastníkem zaHžené nemovitosti na výmaz zá-
stavního práva, podlehl Č. 16168. . , ' 
. tr~ dVOlkát sjednali v nepřítomnosti žalovaného kItenta a bez vyhrady 
k~~ "~e a hválení soudní smír jimž se jménem žalO'Vaného zavázal za-
1:;tiO~~ž~f~vanou pohledávku" v urči~oh sptát~ách pod ztr~tou !hUt, ,a 

~eu:vědomil ž.alovaného o tom, že smir Je: ,pro kh~nta perfektm .a. za'Vaz~y~ 
.n' brž mu je11 oznámil, že smír bude tep~e, uzavr~n, a v~zv.~l je], <1!b,y je~ 
k~ent schváJi.l připojením podpisu, odpo-vlda za skodu \izntklou khe:n.to'V1 

ztrátou JhUt č. 16189. ..... . 'I k 
d lkát od ovídá za škodu vzntklou jeho kbe,?toy! hm, ,že, popre v ' o,n

a vo b Pk'hDkoliv rnodkladu pohledávku pnhlasenou Jlllym konk~rSl?lI111 
kursu ez Fť e' 'I" .' kl,· t . . Y emaJ' e namltek vV·t 1 ve tak ,zavinil spor proh svemu ' ten OVl, lenz n 
ven.e em va ~ , e s oru odlehl Č. 16211. 

~~~~ti~lfP::nk~i~~~~,~~~d~~~~~o ~st,up~e (advo.k~l~~nfe~ad~" ~~s~ás~ p~ta:~~ 
z~~tu,p'ce, dOkOJ,~~b~t~lt~:o p~~:~\~~:~~ d~,~O~,~~~á ohlektiv'níni'u doplnění infor-
Ol o pop.~, II 1? t k' ,by 'mu klient předložil i příslušné doklady, 
mace' a zadatl k omll' DIOCI, a 
listiny a pod. č~ 16453., v . o ,. d \' ní stránce ne-
jde~li ~ Výkl~dtuZázka~~~'~~ ;~~~~~:' z~!~~~c~e :;:ěd~~oťtr,avneho nedostat-
skPravnY1' :~t,e:ru ozormosti nebO' potřebné péče č. 16453; srov. ,č. 1'1231, 12016. 
, em lna ezt e ;p ',I , " kl' t pohle-

~1~f~át~~~Ut1no~~bd~~~1t~~~~~en;:st~~~~~e~;tá;;~k~~ a~l~'hvní'~eO~,~~~ , n,e~~= 
·t ť h 1 ,vihlásH -k ro'Zvrhu nejvysslho podam za e:xek~,cne .prodane 

Vl o~ eo / p.r , V' rovedení svě'řeného mu úkolu v mezlch -zalkona uplat
l!lOVlt.?Sti! mUSI P'~ 'fo dos~ženo co, možná úplného uspokojení p'řihlášené 
~o~~~~á~~e,. a~Yto,niu naleží též, aby 1.1pl~tnil! ná:~r~dTIí 'llvárok pod~e. § ~22 
po v v .l' r předcházející věřiteI uspokoJenl v Jl,nem nez v za:konn~m po
ex,; r.: za ~~~U-1i tak je v tom zavinění odůvodňujíci jeho o~po;ed~ost, 
~~~~ia~,f~~:ientovi ; toho škDda, třebas mu klIent nedalo zvlastm pnkarz 
k I C 'ní náhr-adního nároku Č. 16688. ..v .. , ' o 

up a no:ra d 'k spoluúčasti při odpovědnostním palistem ad'VDkatu 
výklad pOJ. pn mme ? ,,' v' ' "d, '" ... dn.Dstní 
Č 16737 -ll hes1la: iplŮJ1stenl sm.Juvnl o ;povve v' . do 
advokát který dopustH, aby se dopi,sy, jež b~~ly na. ne:ho ,nzen.y,o dostal~tk 

, IS.'llé osoby a aby ta osoba U'zlvala jeho tiSlkoplSU ,a. razl a, 
rlll~Ú'uv ,nep~vo, ěděl na dotazy stran, v nailéhav)/ch případech, ačkoli by, byl 
a )enz neodPovědi na dotazy mohl- zahránitl aspoň ,částečně škodě třetí 
vCa!~~OU, ds~~:né odpovídá za škodu zpusolben01! jak ~ímtn. svým cho,vá
o~o etak~p onou ;epo'Volarn'Qu .osobou zneužitím Jeho Íl'skop-Istl a razltek 
mm" . 
č. 16788. t '! d 

b tot . rozh c' 14206 1652:7 16569 shora (nucené zas upovan a VD-sustUCeVIZ ,'.. , , 

~:~:-~é zástavni právo (§ 19 adv. ř.): přísluší ad,:ot~át0.vi k hoto:výn:' J?~h 
v o v do vy' še C1ir\orné pohledá<vky za za:stupovam kltenta teprve Jellc 

nezum az ' "e . .' 0"08 10169 10984 12866 
složením u soudu Č. 16407; srov. c. CI";tQ , ' 'J - " • .., , 

. tF e klient nesvolil k srážce advokátovy pohledávky a pop!el ]e]1 SI}J~av
h~stlZa výši není advokát oprávně'l1 ani sraziti si svnu poh~eda'V~u z~ ~lteTI
tem z hoto~' ch peněz, došlých :ba pro klienta, ani je zadrz;ovatl! am ~s!, za
počísti svou ~pohledávku 'nýbrž jest povinen vydati klientOVI na Jeho zado~t 
hotové peníze pro něho' ipři;jaté, nemá-li. jich upotřebiti podle pnkazu zce la 
nelbo zčásti jinak c. 16407: ~rov. č. ~~g8, 10169, 10084kandidátů advokacie: 
zápis do seznamu advokatu, po prlp. do seznam~, V" ' ' 

'de-Ii o odvolání z rozhodnutí vrchního soudu o _z3iPO~te~l dohy do pnpra:~ne 
1 rakse kandidáta advokacie, jest na výboru a:dvo1catll1 Ikomory! alby" spisy 
~ředložil vrchnít;1U ,SOU?U, je~ž 1?~~ ,podle ohdv0'hy ~ 205 a 206 Jedn. r. roz
hodne o předtozem splsí! ne-]vysslmu soudu c. 13319. 

6' 
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ani za účinnosti zák. č. 100/1931 ,není odvolání kandidáta advokacie z usne
sení výboru ,advokátní komory, jímž bylo rozhodnuto o započtení doby do 
3'dvokátské prakse, vázáno patnáctidenní 'rekursní lhůtou § 36, odst. 1 řeč. 
zák č. 13437; srov. plen. rozh. Č. 6594. 
§ 6 adv. ř. žádá jen, aby bylo hlasujícího rady sborového soudu v tétů 
vlast.nosti po pět let použito, a:niž omezuje způsob použití výhradně na čin
nost .přímo II sborového soudu; byla-li mu tu.díŽ -přiděle.na soudcovská čin
nost II okresníh.o soudu v sídle- sborového soudu, působil tím ve vlastnosti 
hlasujídho rady jatka člen sborového soudu a jest mu započísti i tuto dobu 
do pětileté doby, stanovené v § 6 adv. ř. 'č. 13679; v témž smyslu Č, 12683. 
kandidát advokacie, žádající u zápis do selZ)namu ka:ndidáti! advokacie, ne
musi sice býti "Úplně bezúhonný, avšak nesmí býti odsouzen pro trestný čin, 
uvedený v § 3 soudní instrulkce Č, 81/1853 ř. z, Č. 14343. 
§ 2 a) nov. k adrv. ·ř. Č, 40/19,22 'nehe užíti ani obdobně na zápis do seznamu 
kandidátů advokacie Č. 14343. 
k výkladu § I, .písm. e) a § 5 zák. C. 40/1922č. 14784. 
s a m o s t a t n á advokMní prakse adv. koncipienta v advokátní ka-nceláři 
jeho zaměst·n1livatele !není »praktiClké zaměs,tnárnÍ« podle § 1, písm. e) a § 5 
zák. Č. 40/1922 č. 14784; srov. Č. 7229. 
prominutí trestu ,pro ma:jetkO'V'ý delikt bývalému adrvokátu presidentem re
puhli<ky milostí s účtnky § 1, odst. 2 zák. č. 562:/1919 se netýká otáz.ky 
důvěryhodnosti ods-ouze.ného advokáta ve smyslu § 15 adv. disc. stat.; tu 
utáZlku zkoumá advoká,tní komnra při žádosti odsouzeného advokáta 
o opětný zápis -do seznamu advokátu. samostatně; při tom nesmí však při~ 
hlédnouti k trestním spisilm, tý1kajícím se odsouzeného advokáta, pokud 
není částí vlasrních disdplinár.nich spisů proti žadatelovi Č. 14963; srov. 
Č. 2029, 3814 Sb. n. s. Ir. 
důvěryhodrnost :podle § 15 disc. sta,t. jest miněna v poměru k veřejnosti, 
nikoliv v poměru k advokátskému stavu Č. 14963; srov. Č. 5950, 5294, 6080, 
6644, 11398. 
advokát, na jehož jmění by-l prohlášen konkurs a jenž proto 'hyl ze seznamu 
adv,okátů vymazán podle § 3, odst. i, ·lit. i) zák. Č. 4Q/1922, ,pozhyl dúvě.ry 
u veřejnosti, třebaže konkurs hyl zatím zruše'n, jestliže jeho majetkové po
měry jsou tak ,neutěšené, že' nemilže své věřitele uspokojiti Č. 15047. 
aj zwpočatím zem e d e ,I s k é oll o vyrO'\71nadeho pOkračovand,a podl'a v-Iád. 
nar. Č. 76/1936 proti ,advokátovi zanilká jeho právo' vykonávať advokáci-u 
č. 15442 (č. 2830 Úro sb.). 
asistent vysoké .ofbchodní ~koly v Praze vykonává úřad učiteJ,sk)1 ve smyslu 
§ 2, písm. c) adv. norvely Č. 40/1922 a lze ho zapsati do seznamu ,kandidátŮ 
advokacie, dovoluje-li mu je:ho učitelské povolání, aby se mohl věnmrati 
dostatečně ,advokát-nJ {),raksi č .. 156219; srov. Č. 6355, 1712,1 (úr. sb. c. 4003), 
11068. . 
třebaže kárné činy, pro něž byl kandidát advokacie odso'llze.n, nebyly takové 
'Po:vahy, aby byl vysloven trest škrtnutím ze seznamu kailldidátli advokacie, 
I z e pro ně odepříti zápis kandidáta advokacie do seznamu advokátů, jsou-li 
zlPilsabi:lé odůvodniti d ů věr y 'll e hod,fl o s t ž,adatelovu podle § 2, prsm, e) 
adv. nov. č. 4D/1922 č. 15920; S"OV. č. 6080: 
zápis kandidáta advokacie do seznamu kandidátů advokacie (§ 30 adv. ř., 
§ 6 nov. k adv. ,ř. é. 40/1922) ,fl e Iz e odepříti ani proto, že je proti ,němu 
zaháje:no kál1né řízení, ani proto, že .advokát, k němuž vstoupil do p.rakse, :ne
poskytuje pro své osobní vlastnosti a povahové založení -dostatečné záruky 
po stránce s t a v o v s k y výchorvné č. 16306; srov. ,č. 5950. 
otázku způsobilosti kandidáta advokacie k zápisu do seznamu kandidátů 
advokacie je řeš-iti podle jeh o vlastností, a podle způsobu a rozsahu jeho 
praktiokého zaměstnáni v právní službě u adyokáta (§ 5, odst. 1 nov. k adv. 
ř. č. 40/1922 Č. 16306. 
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hoci bol adv. kandidát v so,zname advokátských kandidátorv zapísaný a' ne
skoro z 'neho jedi'ne pre nedostatok tuzemského štát. občjarnstva vyma'zaný, 
pri vybm7<ovaní jeho novej žiad.osti ? z~~is -po. nado:bud.nutíy št:i~. občians~a, 
keba skúmat' či v deň podanta teJto zmdostl vyhOVUJe vsetkym podmlen
kám stano'Ve~ým v §.6, odst. 1 zák. č. 40/1922 č. 16534 (č. 3550 Úro sb.). 
advok. komora. .není oprávněna z,novu zkoumati dilvěryhodnost advokáta 
neb účel jeho přesídlení a.ni tehdy, kdrby žádost o zápis ~:?y,seznam~ ~dvo
kátů nodal u jiné advokátní komory Jen proto, aby poz.ctejsl advokatm ko
moru" vyřadil z rozhodování o dřívější zápis do seznamu Č. 16961; srov. 

č. 7656. 'd'" t' ák 
kdy jest kandidátu advokacie, za~sané~u ~vo sezna~1U pre UC1fin~s 1. z . 
č. 144/1936 a :kon3'jídmu vysokoSlkols~y urad (~slstenta), zapocltab ;d? 
51eté prakse léta asistentury; právo VY'~on~ advo'~. k9.:ffiory ~e ~k?uman.l, 
zda skutečně a dostatečně vykonával pravm praksl; pn tom Je datJ kandi
dátu příležitost k vyjádření o vyšetřených okolnostech C'Ú do práv. prakse 
č. J7121 (č. 4003 Úro sb.); ,",O~. č. 15629, 6355.. .. 
pri zápise do soz,namll advokátov osoby, ktOf.$. bo.Ja do soznamu kandldat.o:v 
advokMstva zanísaná už pred účinnost'oll zákona č. 144/1936 (pred 1. ]u-
10m 1936), oik~'~nost', že žiadatel' za:.távy<t ~k.o: :yso~koškol.ský asiste~t úr~d 
učitel'ský, neprekáža tomu, aby do Jrocnelv<pra'~,neJ praXI potrehne) podl a 
§ 5, odst. 2" adv. novely Č. 40/19~2, zarpocltana, 1?ola pra,x .!'ornana zmda
tel'om, z1lipÍlSa,ným do soznamu kauci:!:datov adv.oka?"tva" sku,:o,cne ~ v v dosta
točnom rozswhu u adv.okáta v dobe spomenuteJ aSlostentury c. 17121 (c. 4003 
'Úr. sb.)' srov.č. 15629, 6355, 11068, J 1398, 5028. 
vý'bor advokátskej komory je ?prá;rnený ~kúmat', či žiadatel' O' zápis. ~o 
soznamll advokátov praJx, vykazanu formalne obsahom soznamu kandl'da
tov advokátstva, skutočne a v dostéJtočnom rozsahu konal; žiadatel'ovi má 
byt' daná prí1ežitost', aby sa vyjad!fj~: o olkoInost1aoh, vyšetrených čo do ko
nanía tej!o praxi Č. 17J2,J (č. 4003 ÚL sb.); srov. Č. í5629, 6355. 
kárné řízení (suspense) viz heslo: advokát (nuce'né zastllpo·· 
vání) 'fOzh. Č. 14260, 16569; zápis do seznamu. 

Advokátní komOra viz též heslo: a d v o kát (odměna, roz:h. ,č. 15158, záp~s do 
seznamu). 
nejvyšší soud nemůže rozhodnouti v opravný,oh prostředcíoh pwti výrnéře 
a vybírání příspěvků, které členové advQ'kátní komory mají zapravovati ko
mise podle §§ 27, písm. d) a § 28, písm. dl adv. ř. č. 14397. 

Advokátní koncipient viz též heslo: advokát (zápis do: seznamu). 
jeho odpovědnost, podepsal-li jméno advokáta na podáni (opravném pro
středku), absahujkiim ·urážlivé projevy o určité 0'sobě, za Skodu vzešlou 
této osobě tím, že musila následkem Z!pětV'Zetr soukromé obžaloby na ochranu 
cti, podané na advokáta, hraditi útmty pl'ávníhO' zastoupení obžalovaného 
a zaplatiti své vlastní útraty práv;ního zastoupení Č. 15931. 

Advokátní tarif viz rozh. č. J4439, 14655, J6J57, J6749 u hesla ad v ok á t (o d
m ěn a). 

AdvOkátní prakse viz heslo: advokát (zápis do seznél!mu). 
Advokátní solicitátor: viz též he"S,lo: ad vo k át ('O d,p o věd n o s t a d v 0' kát ů). 

- v pracovných spowch, v ktorých je vylúčené zastupo-va.nie advokátom, 
maže stranu zastupovať adVokátsky s"licitátor č. 16440 (Úr. sb. č. 3481). 

AdvOkátský spor viz hesIa: advoiká t (rn U c ern é z alstupo'V án 0, pl n á 
moc procesnÍ. 

Advokátský stav vlz heslo: advokát (zápis do seznamu). 
Aero viz heslo: letectví. 
A<ero automobil viz heslo: sou těž ,n ekalá (§ 2 zák. p. n. s.). 
Agenda pozemkOVé reformy viz heslo: p o zem k o v á ľ e for m a. 



86 
Agent 

Agent viz hesla: neplatTIDst smlouvy, provise, žalo'ba (určitost 
ž a I o ,b II í ž á d o s t i). 

- exekuce na jeho diety viz heslo: ex e k II cell a p I a ty. 
- pojišťovaci viz heslo: 'P o j i š t ě n í sml u v II í. 

Akcept směnečný viz hesla.: smě II k a. 
Akceptant viz heslo: smě,n e Č II Ý z á k o ll. 
Akcie: předepsáno-li v sta1llováoh a'kdové spo,!ečlllO.sti, že se »odprodej akcií na 

někoho, kdo neni akcionářem, mf1že státi jen s ;př1voleniirn správní rady«, 
pl!atí to' nejen o prodeji dubrovolném, ale i o pr:odeji exekučním, třehas 
byly akcie na kupitele přepsány podle 268 ex. ř. t. 14017. 
též akcie z,nějící na jméno jest věc zastupitelná ,č. 16063. 
nenastává nemožnost plně:ní, jestliže majitel a:kde znějící na jméno pře'Vedl 
ji po jejím prodeji na Hného; je-li však podle stanov akciové společnosti 
k převodu vlastnictví akcie na neakcionáře potřebi povoleni společnosti, 
nenÍ' kupní smlouva právně účinná, nebylo..,1i dáno _povolení Č. 16063. 

Akciová společnost viz hesla: a:k c i e, do ruč e'n í, nes por. ř I z e'll Í §§ 6, 37, 
S loven s k o· a Pod k. R u s, smě.ll: e 'č 'll Ý z á k o n, s.p o leč !ll o s t 
akci-ová, zmateč!l1ost. 

Akordní mzdy viz hesla: doba pracovní osmiiho{J:inová, dovo'leiI1á 
p'la~ena z-aměs-tnancft, smlouv,a služebnÍ. 

Akordni prace: pokud !potřeboval dělník bez své viny pro přikázané akordní práce 
delší doby než l1ormá~ní č. 13306. 

Akt administrativní viz hesla: ad m i.:tl i, str a t i v TI í a k t, poj i š t ě n í pe n
sij:ní, s-ociá,lní, úraz,ové, pořad práva, vázanost soudu 
Sil'ozho~~nu,tím správní.h·o úřadu), zaměstnanci -obecní, 
zeleznlc:U-l. 

Akt blankoskripturní v,jz heslo: smě n k J. 

Aktivní oprávnění ke sporu viz heslo: 'o fP' r á v n. ě n í ik e s por u a k t li v ln í. 
Aktivní, vojÚl viz hesla: a u t o mobil o v Ý z á k o n (č. 162/1908 § 1, odst. 2, 

c. 81/1935 § 45, odst. 2), náhrad. škody (§ 1320 obč. zák.) po-
řad prá'v.a (vojsko), stát. ' 

Aktuár viz heslo: :p o moc ,n II s o u dní s I u ž b a. 
Akvisiční úředník viz heslo: pod d 1 II Ž'll í k. 
Alimentace viz hes.Jo: 'V Ý ž i v n é. 
Alimenf.ační zákon (č. 4/1931) viz hesla: ex e k II C e Doj i š tě II í pe -ll s i j fl Í, 

sociální, výživné (zák. č. 4/19311). ! 

Allod viz heslo: s věř e n;s tví rod i !ll ,n é. 
Alternativa facult"" viz hesla exeku,ce (§ 12 ex.ř.), rozsudek (§ 4!Oc.ř.s.), 

žaloba (žalobní 'žádost). 
Alternativní ~r~vo vi;z he.s1a: 'závda v ~ k, ž a I Gb a (ža I o bn:li ž ád a st). 

- zmocneru (alter:nativa facultas) V1Z hesla: ex e k u c e (§ 1,2 e'x. ř.), r o z-
sudek (§ 410 c. ř. s.), žaloba (žal.obní žádost). 

Amortisace viz hesla: II m o -ř e -n I. 
Anglické libry viz heslo: lffi ě n a, roz,l1. č. 13572. 
Anglie: seikvestr-'ace cenn1'ch papírí't vk heslo: selkvestrace. 
Animus narroodi a testandi viz heslO': po říz e n í .p o s 1 e dll- í. 
Anuita viz heslo: dr a'ž b a v II II c·e ná.ll e m,QV i t o sti (§ 216, č. 4 a posl. od.t. 

ex. ř.). 

Arbitráž viz heslo: r o z hod čís o II d. 
Arclu'ekt viz hesla,: firma, původské p"rá'vo (rozh. Č • .15377). 
Archivář viz heslo: israelitsiká nálbožeUlská slpo'lečrnost. 
Asfaltový chodlnÍ-k viz hesla:- o b e c, ,p'o ř a-ď-Ipr á V '3.. 

Asignace viz hesla: devis.ová -opaltfenÍ, .p-oukaz p'říročí ohQh'a-
cení bezjůvodné. " 

Asistent vysokoškolský vJz heslo: a d v O' kát (zápis d~o'- seznamu razh. č. 15629, 
17121 (lú.r. sb, č. 4003). 
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Aspirant rotný délesloužící viz heslo: po řad p r á v a (voj.sko). 
Aspirin Bayerův viz heslo.: s o ut ě Ž ln e ik a 1 á Ifozh. ·č. 16251 ('Úr. sb. č. 3319). 
Autentická interpretace viz heslo: in t e ľ p ret a c e a ut e n ti c k á. 
Autobus: k-O'11cese k dopravě osob a nákladů viz heslo·: živnost 

autodopravnÍ. 
:p o j i š t ě n í a u t o b u s u viz heslo: p (: j i Š t ě n í srn,J u v n í od P 0.

vědn-ost.ní. 
podnikatel autobusové dopr'a,vy o.d!povfdá za ztrátu za:vazaJdlla, patřícího 
cestujídmu, odevzdal-li je cestující zřízenci autobusu a nedokáže-li pod
nikate.l, že zavazadla bylo. ná'!ežitě opatřeno; nezáleží- na tot:n, na čí kon
cesi byla autobusová doprava provozována Č. 16088. 
provozovatel autobus-u neodpovídá podle zák. č. 162/1908 za škodu, vzniklou 
sklo.uz-nutím cestují-eího na podlaze autolbus-tl kluzké následkem nal1esenéha 
sněhu; škoda ta nemí v příčinné souvislosti, spr 'O- voz e m motorového 
vo~idla č. 16108. 
majitel do.pravního !podniku autobusového, který sjednal roku 1923 se státní 
správou železniční že -upraví sa:zby autobusové dopravy .na dvojnásob,e"k 
jízdného na přísluŠné tratí železniční, nemÍlže se odvolávati. Ina hospadar
skou nemožnast plnění (§ 1447 ohč. zák.) z toho důvodu, že později (roku 
1929) by.la zavedena daň z jízdníoh Hsnků, kt~rá prý .,.činí- "asi ~% hrub~ho 
příjmu z _provazované jím ,dopravy; v takovemto pnpade nejde o zmenu 
hospo-ctář,skýoh poměru, nýhrž o zatížení poplatníka veřejným břemenem 
Č. 16115; srov, Č. 15092'. 
podniJkatel autobusavé dopravy jest odpavěden za řízení 'autobusu a POŠko.
zení vzešlé cestujícím, nezastavil .. li autobus na místě, určeném JakO zastávka, 
nýbrž na místě nebezpečném, ohrožlljíidm bez;peč:nost cestujících při vystu
pování Č. 16117. 
stanoviště je trvalé nebo periadické z,astavování vozidel na určitém místě 
při výkonu .pravidelné dopravy asob 'č. 16131-. 
pařad ;práva IPro žalobu, aby se majitel autobusové dopravy zdržel užívání 
pozemku, patfídho vlastnioky žalohci, pro 8Ťanoviště svých vozide-l č. 1613iL 
majitel autobusové dopravy není oprávněn užívati cizího pozemku bez svo
lení jeho vlastníka" i když správní úřad při udě:lení koncese určil onen po
zemek jako stamoviště autobu-sft č. 16131-; v témže smyslu č. 145.28. 
-k odpovědnosti prftvodčího autobusu a jeho vlastnik.a nebo provo-zowatele' 
Č" 16857. . 
průvodčí autobusu odpovídá o- b č a TI s k o p r á vně za Šlko-du vzešlou ,ces
tujícímu 'vypadnutím z autobusu, nepostaral-Ii se -vhodným způsobem, aby 
cestující nestál za jízdy na schí'tdkách autobusu, opřen o dveře nezajištěné 
proH otevření za jízdy; nesfa,čí, že cestujícího ,pouze upoz-ornil, aby u dveří 
nestál, a že byla v autobusu vyvě'šena taJbul'ka se zákazem státi .na pJ-ošilllě 
Č. 16857. 
vlastník (provazO'v·atel) autobusu odpovídá za prí'tvodčfho podle § 8 autom. 
zák. Č. 162/1908č. 16857. 
odpO'vědnost m.jitele autobusu podLe zák.č. 81/1935 č. 17149. 
jde o škodu způsobenou provozem autobusu, byl-li cestující v autobusu 
zraněn zavazadlem, které bylo spolucestujídm nesprávně uloženo do zava
zadlové sítě a jež následkem otřesů při jízdě spadlo; ,pokud je provo.zovatel 
autobusu .odpovědný za onu škodu Č. 17149. 

Autodopravni živnost viz :hesla: automobilový zá:k'o'-ll, správa vn~
c e;fl- á :p o d -ll i k u, rp o j i š t ě ,n í s -m 1 u vn í, ž i v fl. o s t a u tom o b 1-

lové dopravy. 
Autodrožka viz hesla: exekuce (§ 251, Č. 6 ex. ř.), smlu,v.ní pojištění 

Odpovědnostní č. 16179, žaloha _zápůr'či (§ 5230bč. zák.). 
majUel autodroŽJky není olprávněn užív:a:ti cizího. pozemku bez svolení jeho 
vlastníka, i když správ.nÍ úřad, uděluje koncesi, určil mu pozemek ten j,aka 
stanoviště Č. 1452B; stejně Č. 16131. 
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Autokar viz heslo: a II t o rn o bilo v Ý z á k o II .:;. 162/1908 § 1, odst. 3. 
Automobil (motorové kolo) viz též hesla: a lit,] b II s, a II t o d o p r a v. II í Zl v

nost, autodrožka, automobilový zákon daň z motoro
v Ý '~:~ v"o- z ,i d e 1, u' ti h : a d a š k o rl y (odpovědnost J šoféra a záv'ozníka), 
pOJ 1 s ,t e TI 1 sm1:-r v TI 1 (§§ 63, 67), .o d p o věd ll' o s t TI í, s m 10 II va 
kt1P~l, zprost:edk,ovatelská, splátkové obchody, živ
nost automobll-Qve dopravy. 
jeho zaba'vitel;ru'nst viz heslo: ex,ekuce (§ 251, Č, 6 ex. ř.). 
~ odevzdání (ná~Iadního) automobilu se vyžaduje jeho hmotné odevzdáJní 
c. 13545; srov., c. 13144, 4404 (podle něhož stačí odevzdání certifikátu a 
Jd~čt1, ma~netu a skřinky). 
j.~,-H podmf~ko~. r~~ebn! p.ovinnosti pojišťoV1ny, že řidtč ustanovený pojist
mkem mUSl mlh uredm vůdčí list, jest výrazem »úředtní vůdčí list« v po
chybnostech rozuměti úřední vůdčí :list vúbec nikoliv úředníl vůdčí list 
opra'Vňujfcí k vedeni toho druhu vozidla, jež bylo pojištěno č. 13547. ' 
Ipokud kupitel auta jeho upotřelbením nepozbyl nároku podle § 934 obč. zák. 
c. 14060. 
ikupujíd Jest opráv;něn ,odstoupiti od smlouvy, odevzdal-li mu prodávající 
~utomobll bez typového osvědčení (certifikátu) č. 15735; v témž smyslu 
c. 1 ]3,23, 12132·. 
majitel dílny (správkárny) na opravu motorový,ch 'vozi,del odpovídá podle 
§ 1"313 a) ohč. zák. objednateli opravy automobilu za škodu, kterou zavinil 
oprayou pověřen-ý montér při zkuš~bní jízdě opraveným automobilem, ne
hle-dlc na to, zda bylo zklliiební jízdy k provedení oprmry třeba a Že majitel 
autodUny zakáza,l .jízdu montéru, m.e-majidmu vildčího listu Č. 168021• 

Automobilový zákon (č. 162/1908ř. z.): pokud jest míti za to, že žalobce opřeI 
náhradlní nárok též o předpisy zák. č. 162V1908 Č. 15508. 

~ - - náhradní nárok, ,příslušející Ma:wvé pojišfov.ně děIni-cké za pod
mínek § 47, odst. 2 zák. -D úraz. poj. děl. Č. 1/1888 ř. z., proti že
leZiničnímu podniku a proti vlrustniku (p1iorvozQivateli) motorového 
v~zidla jako .'p~:oti osobám třetím (to, Jest odHšným od OSQby pod
,~Ikatele)" z JejIchž provozu vzešel podnikový úraz pojištěnci, tkví 
JInak v temže skutkovém a právm:iim základě jako nárok pojištěnctlv 
ll1ia 'lláhmdu škody proti těmto třetím -osobám p.{ e 'n. rozh. Č. 17001. 

§ 1, odst. 1: pojem rp-r,ovozu viz též -rozh. Č. 17149 u hesla auto
lb us. 
o »provo-z« ve smyslu § 1, o:dst. 1 autom. zák. jde i tehdy, když 
sf1y určené k pohonu motorového vo'zi,d,la jsou v č,iifl,nosti, aniž se 
motocr-:orvé 'VlO!zidlo pohyb-ovalo Č. 131264. 
přeruší-li autobus na C'lwili 'v zwstárvce jízdu, ,aby z něho cestující 
vystoupiH nebo do něho nHlstoupili, ne,bYII tím jeho provoz přeru
šen Č. 13264. 
vnikal-li ro'zbitou ochrannou s,klenbr.Du tabulí do autohusu průvan, 
nedělo se tak následkem p:r:ovozu, n.ýbrž jen při -.p -( o v -o z tl 
autobusu a ,nenf tato skute-čnlOst, jež vrv:o'lala újmu na zdravi ces
tujícího, v př:iičinné souvislosti se zvláště nebezpečnou povahou 
motorového Vlozidla .a jeho provozu ,č. 13443. 

- - - pohybuje-Ii se motorové vozidlo samočinně 'P'o- silnici ježto byb 
živelní sila k j-eho pohybu určená zastavena nehO' že s~, samočinně 
dalo do pohybu, nebyvši s kopce dostatečně zajištěno, takže se 
dalo do pohybu jinou živelní silou, vlastní tíhou, nepřerušuje ta
kove, a,ť .nahodilé, ať úmyslné vypjetí motorické sÍ'1y provoz ve 
smy,slu automobil'Dvého zákona Č. 1:,944. 
natáčení motorového vozidla připrave.ného k odjezdu 'patří pod 
pojem provozu Č,. 13998; srov. Č. 13264. 
uzavření dveří auta řidičem před jízdou náleží k provozu ve smyslu 
automobHovélho záJkona Č. 14652; srov. Č. 1164·0. 
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za škody, způsobené vlečen~lm motoro,vým vozidlem, 
odpo~rídá solidárně s majite.Jem a řidičem vleko-ucího motorového 
vozidla i majitel a záwveň řidič v,lečeného motorového vozu 
Č. 15777; srov. Č. 10010, 16160. 
opomine-li os-oba odpovědná za provoz motorového vozidla opat.řiti 
řádně automobil před nebezpečím stříkání vody z chladiče, odpo
vídá m:~jen za škodný účinekl který nastal z poškození horkou vo
dou, ale i za ten, který ·nastal z uleknutí osoby popálené střfkajíd 
vodou; pokud tu jest spoluzavinění poškozeného č. 16075; SľO'V. 
č. 5499. 
škoda, vzni·klá skloU'znutim cestujkího na podlaze autobusu, kluzké 
následkem naneseného sněhu. není v :pří-činné souvi's!osti s provo
zem motorového 'Vozí-dl'a ,Č. ,16108. 
o b y č e j n Ý ,povoz, vlečený traktorem l netvoří s ním jednotný 
ce·lek; zaměstnance majitele vlečeného povozu nelze pokládati za 
zaměstn<tnce majitele traktoru a majitel trarktoru není odpověden 
ia zaměstnalnce maj:ite.Ie vlečeného vozu č. 16,160, srov. Č. 10010, 
15777. 
pojem silrnič,nfho. (motorového) vozi,dla: traktor 
není »si;1ostroj« lVe smyslu § 1 autom. zák. 'č. 13610. 
vojenský motorový tank nelze pokládati za motorové vozidlo ve 
smyslu § 1 zák. Č. 162/1~08 Č. 16864. . 
.k výkladu slov »silniční vozidlo hnané živel-ní si1ou« Č. 15777, 13944. 
silničním vozidlem je ,nej-en vozidlo poháněné vlastnI živelní silou, 
ale i přívěsné vozy, tvoříd s motorovým vozidlem jediné voúcHo, 
a motorový vůz nezpůsobilý k jízdě, vlečený jiným motorovým 
vozem Č. 15777; srov. Č. 10010, 16160. 
k pojmu »na veřejných silnicích a cestách«: výklad 
slov »'na veřej'll)/ch silnicíoh' a cestách« Č. 15731. 
odpovědnost za z.rarněnf chodce kamenem, kte,rý odmrštilo, kolo je
doucího automobilu Č. 15731. 
odst. 2 (zproštěni odpovědnosti vojenských řidičů): vojenské 
osoby, řídící motorové vozidlo' ve v)'konu své služby, neodp:o;ví-dají 
za škOdy způsobené jeho provozem vílbec, nýbrž za škodu odp:o
vídá tu stát, a to, je-ll nárok posuzovati vzhledem na předpis § 3, 
odst. 3 autom. zák podle práva občans-kého, podle § 8 autotn. zák. 
č" 14881; srov. Č. 17130 (týkající se nového zák o jízdě motor. 
vozidly). 
odst. 3 (pojem provozního podníkate-le): .jestli,že zástupce automo
bHovýoh záv-od(t ipůjč-il své auto tomu, kdo pro- .něho jaka, subagent 
zprostředkoval prodeje aut, subagent pak převzal .písemným pro
hlášením závazek, že bude se za.pújče.ným vozem jezditi lIl,a vlastní 
odpovědnost ,a že ,plně odpovídá za nehody z používání vozu, jakož 
i že bude hraditi ze svého náklady na opravy a na pohonťLé látky, 
že si obstará garáž ma svůj náklad v m~stě, rozdÍ'lném od bydliště 
zástupcova, kde i auto. převzal, garáž obstaml, rozhodoval sám 
o jízdách .autem a pohonné látky a součástky auta svým nákladem 
hl"adH, s počátku tak, že je odebíral od zástu~pce, }enž -kupními 
cenami zatěžoval konto subagentovo, - bylo mDtoro'Vé vozidlo 
p,řene-cháno na účet a .nebezpečenstvi subagenÍ'o;v:o; zástupce pře
stal býti pánem vozby po- dobu, po níž subagent umístilI auto v ga
ráži a výhr,adně rozhodovalo jízdách autem; uvedená úmluva není 
neplatná podle § 13 autom. zák. Č, 13213'; srov. Č. 12043. 
koho jest uzmati za provozo'Vatele voz,by a za ,řidi'če auta Č. 14633:; 
srov. Č. 8509, 9702, 12043. 
za pOdniik-a-tele pwvozu, povinného úrazovým pojištěním, jest po
kládati toho, kdo ,odvozeně (derivativně) nabyl skutečné a právně 
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chráněné ruod nad motorov)/m vozidlem v takovém rozsahu, že 
jest mu u:m'O'ž'něno hospodářsky samostatně využitkovati jeho ji'zdní 
způsobilost, a na jehož .ne.bezpečí se provoz ten děje č. 16200, 
pod-nikate.Ji provozu rn o h o II býti po případě též přihlášení dědi
cové, nebo některý z nioh, byly-Ii jejich dědické přihlášky 'na soud 
přijaty 'č. 16200; srov. Č. 14270 (důvody). 
k pojmu podnikatele provozu Č. 16769. 
jestliže ,podnikatel -hromadných zájezdů motO'rQlvýrni vozidly (auto
kary) přijal objednávku zájezdu (osobnJ! dopravy) a přenesl, po
nechav si část úplaty, provedení dopravy na třetí osobu, která -dala 
vlastní motorové vozidlo, řidj,če a pohonné látky, a'l1iž o tom by:i:i 
účastníci zájezdu uvědoměni, jsou jak -podnikatel, tak ona třetí 
osoba spoluprovozovateli jízdy a od:pov~daii aba rukou společno-u 
a nedílnou za škodu vznťklou provo'zem motorovým vozidiem účast
níkům zájezdu č. 16769; srov. Č. 9702,. 
za účin!]osti zák. Č, 198/1932' jest ve vztahu k pO'Š1kozenému p,o
kládati za provoz'ovatele! majitele ilcolllcese -k dopravě osob nebo 
nárkladů motorovým vozidIem, třebas přenechal vuzidlo k proViOZU 
dopravy na svou koncesní listinu j1né osobě; tato osoba je soH
dámě odpovědna za škodu vznHťlou prorvozem vozidla jako spolu
provozov.atelka' dopravy Č, 17276; jinak č. 10645 (před účinností 
zák. i:. 198/1932). 
p 'o j e m »p ř e II ech á ním 'o t ,o r o v é h o v,o, z i -cl 1 a« 'Viiz též 
rozh. Č. 13213. 
jestliže jeden Ipřispěl k s.poJeČnému podnikání svou autodopra'Vuí 
koncesí a tím, že provoz podniku -řídil, kdežto druhý vnesl do spo
lečného ,podniku autobus, propůjčiv jej k společenskému uŽÍ\7ání a 
propůjč-iv k témuž účelu i svého šoféra, při čemž zisk měl příslušeti 
oběma zúčastněným, jde o smlouvu společenskou podle § 1175 -obč. 
zák. a jsou oba spole,čníci spO'lu:pO'dni:kateli na spoIe6ný úč'et a ne
bezpečí ve smyslu § 1, odst. 3 autom, zák., z nichž každý odpovídá 
společnou a: nerozdí:ITl1lQ1u rukou s druhým Slpolupodnik,atelem za ná
,hradu škody z provozu autobusu; při tom nerozhoduje, zda spolru
podnikatel, jenž v-nes.! do spo-!ečnosti autobus, jest vlastníkem auto
husu, či zda mu hyl jeho vlastnwcem jen propůjčen k provozu na 
vlastní účet ,a nebeZlpečí Č. 181222. 
odebere-li si v-lastnLk ruuta spravené auto sám v dHně, nebo usta
lnoví-li osobu, která má -obstarati dodání- auta, neděje se dodá-vad 
jíz-da v provozu a na účet a na nebezpečí, vhotovitele dUa, nýbrž 
vlastníka 'auta; ,není třeba, aby určená oso'ba měla 'úmysl převzíti 
dOopravu jménem vlastníka a aby věděla, že jí doprava auta byla 
svěřena na příkaz vlastnikŮ'v Č. 13'546; srov. Č. 8978. 
jestlIže manželka přenechala podle ujednání manželu provoz svého 
motorového vozidIa k výkonu jeho 'živnosti a malnže:l užíval vý
těŽrků dosažený,ch z provozu onoho vozidla :k výžilvě své :r:odiny, 
jest ,j manželka odpověd:na za škody způsobené ,p,rovozem motoro
vého vozidla třetím .osobám Č. 17024, 
Odst. 4 (protiprávní odnětí, jízda »na černo«): jízdou »na čer,no« 
se 'rozumí každá Jízda, vykonaná 'bez vědomí a bez příkazu ,pod
nikatele provozu k jinému než smluv,nímu účelu; a odpovídá za ni 
vlastTI1k motorového 'Vozidla, je--li podnikateilem provozu a nebylo-li 
mu voúdlO' ,odňato obje:kti~ně bezprávným činem; vyžadU'je se ob
jektivně bezprávné odnětí stroje, nikoliv odněti jiných předmětft 
(pohonných látek) Č. 13314; srov. Č. 5404, 6424, 8313, 12145. 
při jízdě na černo nezáleží na tom, kdo při jízdě str:oj řfdH, zda 
provozní zřízenec vlastníka moturového vozidla, či s vědomím zří
zence osob-a jiná č. 13'314. 
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§ 2 odst 1· zavinění třetíhO: s hledis.ka § 2 autom. zák. nezáleží na 
- - 'tom . zd; řidič odpovídá dle všeo,hecných zásad občanského zá-

-koníka za vlastní zavinění č. 1:+2~5. ~, ., ',' 
_ _ _ mohl-li řidič silo-stroje vynalozem.:n potrebne ?:t:at,mosh.v ~ahr~~lti 

úrazu dItěte, nemá význam mozné spoluz.avmenl rodlcu dltete 
z důvodu opominutého dozoru Č. 14255. 
zavinělÚ poškozeného a 'opatrnost při řízení vozidla: v: tom, že cy~ 
klista, jenž slyšel za s€!~ou '?J.fŽící se mo.to.;oyé v,?zldlo, neu~vnul 
ze středu silnice do leva, jest Jeho spoluzavmem na urazu ze srazky 
s motorovým vozidlem, at' byl cy-k~i~ta ,n'a bHžícL,s~ motor up~
zorněn dáním výstmžného znamenl, Cl hukotem bhzlClho se motoL u 

Č. 13327. < d < t' .. d b 
_ _ __ to, že prťtvodči a'ut~!bUS~ neU'zavř~~ pre za~~-ce ~m liZ' y ez vy-

z,vánf dveře mezi řidlčskym staluovlstem a vmtřkem auto:busu, nelze 
pokládati za jeho neopatrnost Č. i3443., " ,., 

__ _ _ plný dů'kaz o zproštění v~ny řidiče (podmkatele J1zdy) n~ll1 pod-G\lU 
Hm že lřidič nejel věiší rychlostí 11ež 6 km, vyzadoval'-h stav n.a 
k ř i ž o vat ce toho, aby Ndič voíi.~ takovou rychlo~t, abyv byl pa
nem rychlosti a neohro-žoval bez:p-ec.flost 'osob a majetku c. 13546. 

_ _ _ žalov'a<ný majitel automobilu se il1-ťz[\J'fostH vinX podle § 2' vaut?m. 
zák., při'Pusti,v poš~oz~néh~o ~k tomu, wby nat~cel m?tO'r,,. ac neby,l 
z vlastní zkuše-nostt presvedcen o tom, ze pOSlkozeny uml s moto
l'OVOU klikou zac'házeti Č, 13998. 

_ _ _ k úp'Lnému "l)proštěnÍ náhradní povinnosti o'sob odpovědných za 
škody z pwvozu motorový'ch, vozidel. se o .vyža~ujev., ~;je~, důkaz 
o zavinění !poškozeného sameho, ale' 1 duka-z, 'Ze ndlc sam dbal 
vešker$7lch řádných ,a věcn?c~ ~patrností, při řízení vozidla a za
oházení s ",ímč. 15508; steIne c. 8777, !O507, 15010 (ditvody). 

___ slova v § 12, odst. 3 v v!á~. na-ř. ~. ~O?/193.z »je ... H to~'o tř~ba« se 
nevztahují i na zvolnel11 llzdy, nybrz Jen lna zasta\vem VOZIdla -po 
případě i motoru Č. 16010. 

_ _ _ kdy je v určitém případě přiměřená rychlost mOŤmového, vOzi.?la, 
při níž mo'žno zastaviti 'Vozidlo i na zce-la krátkou vzdálenost, lest 
posouditi 'v ko.n:kretním případě podle jednotlivostí pro tuto otázku 
rozhodujících 'Č" 16402. ' 
t.ozhodujicí měřítka pro posOllzení rychlosti, .při níž j,e moino za
staveni na. krátkou vzd-álenost Č. 16402. 
posouzení příčinné souvislosti zanedbání věcné opatrnosti v užití 
ryohlosti se srážkou cyklisty a z -ní vzešlými škodnými následky 
Č. 16402. 

_ ._ _ nemá-li řidič motorového vozidla přehled po jfzdní dráze, musí 
vo.Jiti takovou rychlost, při které je za všech okolností pánem lych
Iosti t. j. musí míti možnost, aby mo'hl okamžitým jejím omezením 
čeliti i takové nřekážce, která by se mu dbjevHa v' jízdní- dráze 
při tom, jak se' mu jí,zdní dráha stává jeln na zcela ,krátkou vzdá
lenost přehlednou Č. 16402. 

_ _ _ povaha motorového vozidla: úraz cestujidho hyl v příči-nné sou
vislosti s va-dnou povahou motorového vozidla, jestliže se cestu
jící chytj,J při vystupování vnější rukojeti a :při tom byla jeho ruka 
poraněna p'řivíran~'mi -dveřmi Č. 13264.' 

- - - vnikal-Ji rozbitou nchrannou skleněnou hub-uB do autobusu průvall, 
není tat,o okolnost která vyvolala újmu na zdra'ví cestujídiho, v :pří
činné souvislosti' se zvláště nebezpečnou povalhou silostroje 
Č. 13443. 

~ - - Jde o vadnou povahu silb-stro-je, praskla-li osa automobilových kol 
proto, že nes,nesla .přetížení č. 1-6240. 
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~ ~ - pncmnou souvislost zanedbání se škodou je řešiti při dělení ná
hrady škody (§ 2, posl. ods!.) na podkladě k o n k re I,n í c h 
okolností p.řípadu Č. 16010. 

- - - křižovatka: .plný dívkaz o zproštění viny řidiče (podnikatele jízdy) 
nebyl ,podán tím, že řidi,č nejel větší rychlostí než 6 km, vyžado
val-.!i stav na křižovatce toho, alby řidIč vaH! takovou rychlost, 
aby byl pánem rychlostí a neohwžoval bezpečnost osob a majetku 
č. 13546. 
pojem »křižo'v,atky« ,nelze rozšiřovati i na prostor za křižovatkou 
v technickém smyslu č. 14845; sro'v. Č. 6405. 

§ 3, odst. 1 a 3 (kdy pjati občanský zákoIÚk): vzájemné nároky na ná
hradu škody, vzniklé ze střetnutí se provozů podrobených povinné 
odpO'vědnosti, řídí se vždy podle obecného ;práva občanského, ať 
jde o škodu přímou, či o škodu mepřímou Č. 16711; srov. Č. 10034. 

- - ~ i nárok vlastnke motorového vozidla, -která sama řictila, proti dráze, 
vyvozovaný z usmrce.ni jejiho ve vozidle spoluj.edoucího manžeIa 
(§ 1327 obč. zák) p-ři s'rá'ž<:e s vlakem jest posuz.ovati podle obč. 
zák Č. 16711; srG'V. Č. 10034. 

§ 3 odst. 4 (kdy platí při střetnutí odpovědných provozů automobilový 
zákon): viz léž rozh. Č. 14636, 16711, 17073. 
odpovédnost řidiče a vlastníka motorového v-ozidla za škodu, vze
šlou poškozenému popojetím vozidla k t-omu účelu, aby mohl býti 
vyproštěn po nastalém střetu dvou motorovýoh vozidel, jest po-
suzo:vati podle předpisů automnbilovéh) zá1kona i tehdy, nejde-li 
střetnutf samo na jejioh vmb ·č. 16502. 

- - ~ i tehdy, jsou-li osoby jmenované v § 1 autom. zák. soHdár.ně o-dpo
věd-ny za: škodu vzniklou třeH osobě ze střetnutíl dvou provozft, 
mo-hou s.e ty oso;by, které odpo'Vidajf za jeden z provozů, zprostiti 
odpovědnosti, -do:káží-li, že jde na jejich straně o neodvratnou ná
hodu, t. j. že řidič jednoho z motorových vozidel ,nemohl střet
nutí odvrátiti přes to, že sám zachoval veškeré předepsané a vécné 
opatmosti a že škodná událost nemá svou příčinu ve vlastnoste'ch 
motorového vozidla, vytčen)'ch v § 2 uved. zák. č. 16787; srov. 
č. 12333. 

~ ~ ~ k otázce započítatelnosti vzájemných pohledávek na náhradu škody 
y poměru mezi vl'astn~ky (provozovateli) střetnuvších Se motoro
vých vozidel Č. 16868. 

~ - ~ v],astní-k motorového vozidla, ,který sám· nahradil osobám poško
zeným při střetnutí jeho motorového vozidla s jiným motorovým 
vozidlem celou škodu, jest opráv'něn ve sporu, v němž se domáhá 
vlastník druhého motorového 'vozidla na něm a na jeho řidiči ná
hrady jemu v:zni.klé Šik'ody, namítati k započtení onu část náhrady 
vyplacené třetím osobám, která odpovídá vzájemnému .poměru za-' 
vinění řidičft obou motorovýoh vor:údel na srá'ž,ce Č. 16868. ._ 

- - ~ spoluz'a'viněnr řidiče plů'VOZll, který přejel trať pod pootevřenými 
závorami hez zachováni portřebné p·ozornosti· Č. 17073'; SfO'v. 
Č. 10642. 

§ 4 (nároky dopravované osoby) viz heslo: pojiště.ní smluvní 
o d p o věd !ll o s t n í rozh. Č. 165'94. 

§ 5 viz rozh. Č. 16160 u .§ 8 autom. z,ruk. 
I § 6 (pronůčení nároku z automobilového zákona): připojením poško-

zeného jatko soukromého účasthika k trestnímu řízeni proti řidiči 
automobi:lu se přerušuje lhůta podle § 6, odst. 1, písm. a) autom. 
zák. jen proti řidiči automolbilu a jeho právním nástupcftm, nikoliv 
i proti majiteli automobilu Č. 16026. 

§ 8 (odpovědnost vlastníka [pr<>vozovatele] při posuzováni podle obč. 
zák.): srov. léž rozh. Č. 16868, 16570. 

- - § 

Aulomobilový zákon č. 162(1908 
93 

ná:hradní nárok, příslušejíci ú,razové lpoji~ť'o:vně, dě~nické za pOd: 
mínek § 47, odst. 2 zák. o uraz. 'pOl· delmckem c. 1/1888 prol! 
l~lastniku (provozovateli) motoT'oveho v<oz.ldla JakO' ,proti 'osobe 
Úetí (to j,est 'Odlišné od .?vs~by. pod~i'~~tele), z )etihož pmvozu 
vzešel podnikový úraz 'P,O]lstenc:!v t:CV1" JInak v,. temze yskutkovéfI! 
a právní-m základě jakO na-rok pOJ1'stenc,uv na na~radu -Thody 'P~oh 
těmto osobám pIe '11. rozll. č. 17001; t~rn stran skod zpÍlsobenych 
provozem motorový·c·h 'Vozidel opuštěno rozh. Č. 14425. 
jde-li o srážku tmktoru, který není moto.wvým" 'Vozidlem, s os-ob
ním vlakem neodpo'Vídá dráiha za své z3Jmestnance podle § 8 
autom. zák.,' .nýbrž jen, je-li dokázána jejich nezdatnost (§ 1315 
obč. zák.) Č. 13610; srov. Č. 16160. .. o 

postiž.ní nárok úraZ'Ové ipojišt'ovny padl.e § 47 .úraz: Zaik. nen~ ~dtt
vodněn proti majiteli motorového 'VOZIdla, neJde'-lt o vIastm Jeho 
zavinění ,na úraze, rnýibrž jde-li je-u o zaviněníl .osob, za n~ž odpo
vídá podle § 8 autoill. zák č. 14425; srov. ple,n. ro,zh. c. 1700l. 
p.okud nejde O' provozovatele automo:bilu, ný~brž o řidiše automo
bHu, za něhož jest vlastník motoroveho VOZidla odpoveden podle 
§ 8 Mltom. zák. Č. 14633; srov. Č, 8509,9702, 12043." . 
za škodu způsobenou provoze~ mo!oroveho v<;zl,dl~, nzen;.-ho vo
jenskou osobou ve výkonu s;ve sluz:by, .odp.ovlda JeTI stat, v a t.o 
podle § 8 autom. zák., je-Ii nárok posuzovati vzhle<!.em na predpls 
§ 3, odst. 3 autoffi. zák. podle práva OIbčaJnskéhn c. 14881; srov. 

Č. 17130. 'dl' . t k hlt pomocníkem v provozu motorového VOZl a J~st 1 eu, 0:. o v a"sv.-
ník vozidla pověřil čištěním motorového VOZIdla a komu svenl 
kHče od ga:ráže č. 15852; srov. č. 12145, 8466. , .. 
u.žil-li motorového vozidla ten, komu vl'astník. motoroveh? ,VOZIdla 
svěřH kliče od garáže, pověřiv jej Č,ištěním v?z~d~a, 9!~pOVlda vlas~
l1ík motorového vozidla za pomoenrkovo zavme11l, trebas rpomocmk 
užil vozidla k jízdě :bez vědomí a proti výslovnému zákazu vlast-
nfkov" č. 15852.; č. 9710, 9011, 12145, 8466. . 
je-li traktor vozidlem, patřícím mezi motorová VOZidla ve vS1!1y,slu 
§ 5 autom. zák, a užívá-li se ho k d.o:pr~rvě břemen n~ vver~]nych 
místech a sHnidch odpovídá jeho v1'astml~ podle § 8 rec. zak. za 
zavinění osob, ji~hž při provozu traktoru užívá č. 16160; srov. 
Č. 3409, 3859, 6497, 13157, 13610. •. . 
zaměstnance majitele vlečeného o b y ce] TI e h o povozu nelze po~ 
kládati za zaměstnance majitele traktoru a majitel tr~ktoru nenl 
odpověden 'Za zaměstnance majite!e V'!eče~ého vozu am p:?dle § 8 
autom. zák. arii podle § 1315 obc. zak. c. 16160; sro'v. c. 10010, 
11640, 15777. . . o •• 

vlastníJk (provozovatel) autobusu odpovlda za p'f U vod c I h o 
autobusu podle § 8 autom. zák Č. 168'57. 
majitel' alebo prevodzovatel' motoro:véh~ vozidla, zodpove~~ý j~ za 
zavine-nie svojho šoféra a1w za zavineme vlastne "l e _n VOCl posko
de:ným tretím osoMmč. 17084(č. 3912 nr. sb.), srov. Č. 9953 Sb. 
u. S., Č .• 854 a 1053' Úro sb. , . 
keď škodu utrpel majitel' alebo prevodzo:vatel' motO!Ove!lo VOZIdla 
pri je·ho pmvoee spO'luz~avine.n~fm t~etej O~oi~y, neylOzno ~k~d,u r9z-
delit' na tom základe, ze bola s:poso~e.na CI'astocne za,;~nen~m so
féra poškodeného, wk srpome'nutá. tret~a ,?soha nep~eU'~z~, ~e ~o
Šlkodený vedel o-'-.nezdatnosti svo}hO, sofera alebo ::e Je mak sam 
čiasto:óne vinný č. 17084 (.č. 3912 Ur. sb.), srov. c.. ,9953. , 

9 (soudní příslušnost):., p'0s!~pn.~k ze zákona (~kr,esn~ nem~ce~~k,a 
pOjišfovna) může opntt pnslusno~t P:o' uplatneny nahmdm na:rok 
o příslušnost .podl·e § 9 autom, zak c. 13595. 
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- - - pro otázku příslušnosti nerozhoduje, že jest nárok pošk'0zeného 
posuzovati podle občanského práva a zda jde na straně žalované 
o nerozlučné spO'le6níky v rozepři, či jen o nevlastní společenství 
v rozepři č. 13595. 

§ 10 viz hesla: po-jištění smluvní odpovědnostní (§ 12·7), 
zástavní právo zákonné. 
při smluvním ú raz. o v é m pojištění nenabývá 'p o j i š t ě n e c zá
konného zást3!vního práva na náhradové pohledávce pojishlíkově 
a pojistn'Uk jest oprávněn 'k přijetí plnění bez pojištěn.cova !?volení; 
pojištěnec má pak jen nárok proti pojistníkovi na vydáni 
toho, co mu pojišťovna podle pojistné smlouvy vyplati!Ia ,č • .16594. 
náhradní Ipohledávka, přisouzená pravoplatně poško,zenému z dú
vodu automobilového úrazu, nezaniká tím, -že poškozený ve sporu 
proti pojišfovně, II které byl škúdce ,pojištěn proti následkúm z~
konné ,odpovědnosti, bez souhlasu pojistníkova l1zavřel s ní smlr 
na částku nedosahující výše Ipřisouzené .náhra,dni poh1edávky 
Č. 16805. 
v ujednánI smím s pojišťovnou není obsaženO' vzdání Be náhradní 
pohledávlky vúči osohě odpovědné za škodu č" 16805. 

§ ll: odpovědnost vůči osobám, vykonávajicím smluvni služby při pro
VOZu mot. vozidla: nejde-Ii o ú-r-az úmyslně způsobený, neodpovídá 
zaměstnavatel za úraz utr:pěný provozem motor:ového ,vozidla za
městnanci, kterého se užívá ve, výkonu jehO' smluv,ni povinnosti 
(služby) při provozu -motorovéhO' vozidía, byť i se tO' dělo jen 
v určitých příp'adech; zaměstnancův nárok jest posuzovati -podle 
§ 46 úraz. zák. č. 1/1888 ,č. 16200; smv. č. 8568, 6884, 502. 

- - § 12 (pojištěni p1"Oti povinné odpovědnosti za škody z provozu motor. 
vozidel) viz též heslo: po j i š t ě E í ,s m I u v TI í o d p o 'v ě d -
nostnÍ. 
:po-jistmKova smrt nemá v.. zápětí zán-i,k pojistné smlouvy proti ná
sledkům odpovědnosti z provozu motorového vozidla č. 14270. 

§ 13 (neplatnost úmluvo vyloučení neb omezeni předpisů autom. zák.) 
viz roM. č. 13213 u § 1 o d s t. 3 autom. zák; srov. č. 502~ 68-84, 
8568, 9780, 11715 a 6538. 

- - - pokud nejde -o neplatné ujednání mezi zástupce-m a subagentem. 
sjednané při přenecháni motorového vozidla na' vlastní účet a ne
bezpečí Č. 132'13. 

Automobilový zák. č. 81/1935 (zák. O' jízdě motO'rO'vými vO'zidly): 
§§ 3 až 6 viz heslo-: ž í v II o s t a u t o -cl o P ľ a vn Í rozh. č. 1'5943'. 
§§ 3 až 7 viz heslo: IP o- j'ii š t ě II í s m I u v nío- d p o v ě cl. II o:s t 'll f 

rozh. Č. 1972'. 
§ 38 viz heslo: P' o j i š t ě- -ll í 5, m I u v ll- í o-.d op o věd n o st n í rozh. 

t. 16789. 
§ 45, odst. 1: jde Ú' škodu, způsobenou pr ov o zem motorového vo

zidla, byl-li cestující autohusu zraměn zavazadlem, které bylo spolu
cestujícím nesprávně uloženo do zavazadlové s.ítě a jež následkem 
otřesů při jízdě spadlo č. 17149.-

- - - ,pokud je provozovatel motorového vozidla (autobusu) odpověden 
za škodu, způsobenou pádem zavazadla, nesprávně uJoženého ces
tujícím do, zavazad1O'vé sítě ,č. 17J49. 

§ 45, odst. 2: stát (vojenská správa) ne o d.p o v i d á za škodu, vznik
lou civilní osohě ,provozem motorového vozidla, jehož bylo proti 
předpisům, které obsahovaly i pohrůžku trestem, užito vojenskou 
osobou k soukromým jízdám č. 17130; srov. Č. 14881. 

- - - dala-Ji vojenská osoba jiné vojenské osobě bez příslušného povoIení 
vojenského úřadu rozkaz k soukromé jízdě, jest ji pokládati za uži-
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vatele vojenského ~otorového v~zidla (§ 45, odst. 2 zák. č. 81/ 
1935) Č. 17130. 

§ 47: pokud zavinění třetí osoby, která v autobusu nesprávně uložila 
zavazadl!Q do zavazadlové sítě, nezprošťuje provozovatele autobusu 
odpovědnosti Č. 17149. 

- - § 54 viz heslo: z á:k o- n n é z á s t a v n i p r á v o pod I e § 54 zák. 
o jízdě motor. vozidly. 

Automobilový závod viz hesla: n á hra d a š k o d Y (§§ 1299, 1304 O'bč. zák.) , 
pojištěni smluvní (odpovědnostní). 

Autorské právo viz hes'Io: ,p ů v O' d s k é p r á v o. 
Autorský honorář viz heslo: p li vod s k é P r á v o roZlh. Č. 16969. 
Autosprávkárna viz hesla: a II t o mobil rozh. č. 16802, a II tom o'b i I ov Y z á-

Ik O' ,n (§ 1, odst. 3 rO'zh. č. 13546). 
Aval (směnečný rukojmí) viz heslo: směnečný zákon (§§ 62 a další 

směn. zák.). 
Aviso (zpráva o 'Příchodu zboží p,odle čl. 66 žeI. přepr. -ř.) viz 

heslo: pře v o -rl ev I ,a s tni c t v i § 427 obč. 'lák. rozh. č. 15683. 
Aviso (návěští), avisová doložka viz heslo: Smě!l C Č II Ý z á k o n § 6 směn. zák. 

rO'zh. Č. 13721. 

Bagatelni nároky, řízení viz hesla: d o vol á n í (nepřípustnost § 502, odst. 2 
c. ř. s.), nepatrné vě,cL 

Bahen-ni obklady viz ·heslo-: 1 á z n ě. 
Banka, bankéř viz též hesla: k n íž-k-a vk 1 adn í, ko m US! o fl á ř, p el1ez n í 

úst ,a v y, rp e n s e, p 1"" o m ,1 č e:fl í\, pří l' očí, S love II s k o a P o do. 
karpatská Hus, zápůjčkal. 

úředníci bankovní (zá,k. Č. 54/1932) viz heslo: zaměstnar;ci bank. 
- obchodování s cennými papíry a losy jest činností -bankéřskou č. 13439. 

při 'bankov,ním depositu (,cenn)'ch papírů) může jíti o úhrnkorvé depo
situm, sběmé depositum a nepravidelnou úschovu i znaky těchto odrůd 
Č. 14055. 
jestliže byly v depositu ba,nky u anglic'kého bankéře vl-oženy jen cenné 
pa'Píry jejich komitentů, šlo o tak zv. siběr.né depositum; tím komitenti 
nepozbyli vl:astnidví k cenným pacpírům a stíhají je následky sekve
strace a desekvestrace ce,nných papírů v Anglii jako náhoda· (§ 1311 
obč. zák.) Č. 14055. 
k provedení úsporných opatření podle čl XXXV, odst. 3 zák. ,č. 541 

/ 1932 není pOlVlo-!án rozhodčí soud z,říze:ny p-odle odst. 5 § 17, pksm. b) 
čl. XXVll téhož z~k. Č. 14381. 
,snížiti odpo-čivné a zaopatřovací ,po-žitky ve smyslu odst 4 čl. XXXV 
zák. č. 54/1938 lze jen po p,ředchozím jejic-h přeZ!koušenf v tom směru, 
zda jejich smluviflÍ" v)nměra ;byla .nepřiměřeně vyso;ká (nadměrná) 
pro které spo'lečenské po-dniky p-Jatí ctstano'V'ení čtvrtého oástavce čl. 
Č. 14381. 
XXXV ziuk.č. 54/1932 Č. 14382. 
poskytnutí úvěru není »trvalo'11 -ú-častí na základnfm -kapitálu« akciové 
společnO'sti ve smyslu čl. XXXV, O'dst. 4 zák. Č. 54/1932 Č. 14382. 
postup pohledávky 'bance s ,příkazem, aby banka .připsala postoupenou 
částku k dohru jiné firmě za účelem krytí úvěru jí poskytnutého, oprav
ňuje hanku -brániti se námitkami iJ)odle § 37 ex. ř. -proti exekuci zaha
ven~m postoupené jí pohledávky Č. 14537. 
odvolání neprmredeného, výplatnfho pHkazu neopravňuje banku, aby pe
níze, převzaté k výplatě oOd ZimO'cnitele, složila u soudu č. 15503. 
kdy nenabý,vá banka vl-astnictví k c,enným papírOm u ní uloženým 
Č. 15592. 

Národní (českosIO'venská, JugO'slávská, Rumunská) viz 
hesto.: d e v i s -() v á o po a tře n f, ex e k <u cen a p Ů' h I_e rl á v k Y 
Č. 15964. 
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Bankovní úřednik viz heslo: z am ě s til1 an ci bank a j. pen. úst a v Ú. 
Báňské bratrské pokladny viz heslo: .p o k:1 ad n y b r a trs k é. 
Báňský podnik viz heslo: h 00 r y. 

- úřad viz heslo: hor y. 
- zákon viz heslo: hor y (slovenský báhský zákon). 

Bar viz heslo: zaměst,nanci soukTomÍ (§ 1) 110Z:11. é. 15861 Sb. n. s. a 
Č. 1884 Úro sb. 

Baťa viz hesla: neplatn,ost smlouvy, soutěž nekalá (§ 11). 
Batavia viz -heslo: s o u těž n ek a I á (§ 11). 
Bázeň v1Z heslo: neop.Jabnost sml-ollvy (podle § 870 obč. zák.). 
Bayerův aspirin viz heslo: s o ut ě ž .ll e k a 1 á (§ 11) rozh. Č. 16251. 
Belgie: vzájemn.ost (Věstn. m~n. Slpmv. Č. 4/1923) viz heslo: p o z i't s t a I O s t po 

ciznzemcíich Č. 13554. 
Berni exekuce viz hesla: e x e k u c e her;fl í, pří s I u Š;fl 'Ů S t pod -l e z á 'k. č. 4/ 

1918. 
úřad viz též hesla: dražibavnuce,ná nemovitosti (l1Ozvrh) §§209, 

210 (,"",.h. č. 14694), § 216, č. 2 ex. ř., e:x e k II ce (§ 54 ex. ř.) rozh. 
č. 16231, exekuce berní. 
zmocnění -berních Madi't 'Podle § 345, odst. 4 záik. č. 76)1927 nejde tak 
daleko, aby se v zastoupení státu mohLy s právmím ,účinkem vzdáti 
nabytých knihovních práv pro dam:ě, jejichž vymáháním jsou pověřerny 
č. 13416. 
postavení ,befního úřadu jako zástupce stMu při vymáhání daní 
v exekučním řízeni s Ů' u dní m č. 14934; 'SfiOV. Č. HJ9'70, 16231, 14694, 
3616. 
důkazní břímě, domáhá-'li se knihovní vlastnfk nemovitosti ma žalo-· 
va.llém státu (finanční správě) výmazu exekučního zástavního práva, 
zapsaného pro daň.ové nedoplatky, z důvodu, 'že pHslušný berní úřad 
u z 'll a 1, že zásta;vní právo bylO' na nemovitosti úÍlzeno neprá'Vem, ,fL že 
pr:oto (:před 'účinností zák. Č. 76}192,7) -odepsal daňo'Vé nedoplatky jak 
v 'bem,í ,knÍž,ce, tak na daňovém kontě, a že také z -té přINny nepfi
hlásil je k pozů,staLosti po zemřelém poplatmikovi č. 16276. 
'V exekuční věd, v niž zakmčH jako vymáhající věřitel:berní úřad, jest 
obsílku k rozvrhovému roku a rozvrhorvé usnesení doručiti též bernimu 
úřadu, třebaže byly doručeny finanční prokuratuře Č. 16970; stejně 
č. 3616, 149G4. 

Bernská úmluva o oc<hraně pů'Vods:kého práva zahrarričnj~h 
autorů viz heslo: půvo,dské právo row. 'č. 15198. 

- - o přepravě zboží viz heslO': dop-rava železniční meziná
ro-dnÍ. 

Bezdůvodné obohacení viz heslo: oboh'acení bezdi'tvod,né (kondikce). 
Bezelstnost viz též hesla: k'll i'h a p o zem.k o v á (d i't věr a v 'll í), k níž k a 

vkladní, nabytí vlastnictví (§§ 367, 4118 obč. zák.) , postup 
(§ 1396 obé. zák.), směneč. zákon. 
poctivý držitel se stává držitelem nepoctivym, j.akmile mu byla doruče-na 
žaloba na vydání věci, kterou drŽÍ č. 1432·7. 
prijimatel' pInenia na 'láklade :ú;ka:nu ,r e I a t í v ne neplatného je bezelstným 
prljimatel'om len do tej doby, kým nemusí počítať s tým, že totO' p.Jnenie 
hude muset' vrMit' č. 15977 C:Or. sb. č. 3138). 
při kupni sm-lollvě, pú příp. VI exek. dražbě: jde-li o. koupi 
II komisionáře nezáleží na tom, zda kupitel věděl, že koupená věc nepatří 
k'omisionáři, nýbrž třetí osobě; stačí .nabyvateJ,ovtQ přesrvedčenÍ, že prodatel 
'(komis,jonář) jest oprávněn a( j}rodejd Č. 13Q64,. 
prorvedl-li ten, ,k:;do koupil p-řídělový statek, opravy (adaptace) {)IbytnéhO' 
stavení dří1ve, než bylo rozhodnuto státnÍ-m pozemkovým úřadem o schvá

leni ~oupě, nebyl beze'l,gtnym držitelem statku Č. 13870. 
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nebyl-Ii vydraŽItel bezelstný·, jsou. třet.í osob,Y, ~teré nabyly ,vyd.rženÍÍ~ práv~ 
služebnosti na vydražené nemOVItosti, -opnwneny se domahah sluzebnosu, 
třebaže právo to neohlásHy pře,d dra~hou {:. 1,5849. . v ,. 

bezelstnost -nabyvatele knihovnlho oprava Se sIce v pochy,bnostt 'predpoklada 
(§ 328' obč. zák.), takže není na žalobci, .aby ji :doka.zoval,. 'll~hrž jest po
vinností žalov.aného aby dokázal konkret-m skutecnost!, z nlchz by plynulo, 
že ž'alO'bce v dolbě ,~wbytí 'k,nihovního práva až do .podálf1í žádosti věděl nebo 
musil věděti o ,neshodě knihovního stavu se :sk~te6ným stavem;. zdaří-I} s~ 
mu důilmz, že nabyvatel musil míti pochybnosti ~ neo'f!1ezenosh vla!stmctvl 
předchi'todcova, je bezelstnos! '~,a.~yvatelov~ vy'louc~~,: c. 159~8. . 
včasn~'m ohlášením prá-va trehml osoha;r:ll 'rn dr~zbe v nemOVItost! jest vy
loučena vydra'žitelova bezelstnost o ohlasenem pravoU c. 15862. 
okolnosti které 'Vylučují do'bmu vlÍru (bezelstnost) nabyvatelovu, musí býN 
talk ,pode~eIé, že }sou :k!O:mukoH při obyčejné pozo-mosti zřejmé; mala fides 
superveniens non nocet Č. 17266. .,.. V" v 

za'držovacÍ pravo podle § 471 obc. zak. lze uplatnovah 1 ,k 'Ve
cem, jež se dostaly do detence vě!itel,ovy bez.,. vů!~ ,a v,ědomí jejk~.,,':Ja,st
nnka, byl-li věřitel beze'lstný v dube, kdy na ne uCIml naklad; pozdeJsl ob
myslnost neškodí -č. 16004; srov. Č. 14331, 12021, 11232. 
při nahytí vkladnf kní~ky: Inen~~1i tu podmi?ek

v
§ 10zák:.č. 302/ 

1920, jest -peněžní ústav (za!~. c'ov2139/!92~) i(}.~I;~vn~n, ~yp'Ia~Itl vklad 
z vkladní kn1ž-ky jej.imu drž-iteh, muze L~salk odepntI vyplatu vkJ-adu, do
káže-li, že ,dr:ž.ite.J nalby,1 drž'by vkl,adni kní~·ky sk~teČlně nepo,ctivým zp~so
bem, 'uebo 'že se 'Při jejím nabyt,l d~pust!l hmbe nedbalostI-; tuto otazku 
jest posuzovati podle doby nabyh drzby c. 16646. . . 
nestačí. že peněžní :ústav má potlize důvod k pochybnostem o po,chvost! na
bytí d/žby toho, kdo vkladní knížka p~ed~ládá ~ vÝjJlatě V1k!a~u č. ,~6~46. 
.p ř i: n al byt í z á s.t. 'e r á. va: smluvm }a.,.stavnt pr.alv~ k V~~I, s n~'z Jes~ 
oprávněno nakládati nekohk os.ob. s'po.fecne (k,~lektlv-~e), 'll,uze ~~n.uk.no~t: 
bez jejich lpřivolení je.n tehdy, Je-h nabyv<1Jtel zastav.fl.lho 'prava pn JedlITa!nt 
s některým z nich p'OOtivý (§§ 367, 45~ ?bč. zruk.) č .. 17022.. '" 
r ů z 11 é: j-de o platnou umluvu, vz-daJhli se IP 'Ů' C' t!J1 V 1- smluvcl, uZ"a'VlraJl,ce 
smír (§ 1380 obč, zák.), oprávnění napadati uzavfené nawVinání pro omy.J 
č. 16922'; srov. Č. 17096, 

Bezpečnostní opatřeni viz hes,la: ho,ry, 'll'áh,rada škody vůbec (zejména 
odporvědn:ost zHměstnalVateli't) a d 'l' a h -o 'll z v I á š ť. 

Bezprostřednost viz -hesla: d o vol á ,n í (§ 503, Č. 2 c. l. 5.) .z á s a d a p ř í-
mostL . 

Bezúčmnost nálezu rozho-dčího s.oudu 'Viz hesl:a: r o z hod č i s o u d, r O' z e IP ř e 
z, a.Jl á j e' n á. 

Běžný účet: viz té}, hesla: ,kontokorent, zasilatell. 
_ zaHžení ,na běžném účtě (oznámenI ,d.lužníkovi 'Ů' tom) jako jednostranné 

j-ednání nebo jednostranný projev vůle jest práv'ní skutečností, jež nemůže 
bS,ti předmětem žaloby určovací podle § 228 c. ř. s. Č. 13343. 
n,ejde-li o kontokorent -podle 'čt 291 obeh. zák., nýbrž jen o o'byčejný bě'žný 
účet -lze užíti ustanovení § 1416 obL zátko č. 16869. 
dotk~d věřitel Illěkoli,'ka ,pohledávek ,konané pbthy nezúčtoval, může s dluž
n~kem i po konání plateb umluviti určitý zpi'tsob zúčtování č. 16S69. 

Bilance stabilisační 'Viz heslo: s lIJ o" e' č n Ů' s t k o m a in di t n í. 
Bilanční remunerace viz heslo: r emu n e r a c e. 
Biograf viz hesla: fi1mnvá spo'le,čnost, kinematograf, obec, po

j i š t ě n í S'll I, u v ,n í, p o k u t a s m I u v n Í, z a m ě s t 'n a fl c i s o u
kromL 

)Bitva u Lipan« (panoramatický obraz) 'viz heslo: původské právo 
(§ 10) rozh. č. 17151. 

Blankoakcept viz hesla: smě 'll e Č n Ý z á k o n, smě ln k a. 
BlankOsměnka viz Ihesla: 5 měn e č n Ý z á k o n, smě n k a. 
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Blízcí příbuzní viz hesla: konkurs (§§ 29 a další konk. ř.), ocipurčí nárok, 
převzetí dluhu podle § 1409 obč. zák., vyrov,nání (§ 51 
vyr. ř.), v}'živné (§ 2 vYŽiv. zák.). 

Bolestné viz hesl'a: náhrada škody (§ 1325 obč. zák.), pojištění úra
z Dvé. 

Bratrské pokladny viz hesla: pokladny bratrské, exekuce na plat~'. 
Brno: s hlediska § 54, odst. 5 služ. pragm. pro úředniiky a zřízence města stačÍ, 

byl-li omluvný důvod nemoci dokázán zaměstnancem i d o dat e Č TI ě 
Č. 13962. 
smlouvou ze dne 1. prosince 1898 mezi brněnskou obcí a rakouskou spo
leČlností »Union« (prárvuí předchúdky,ní »S,polečnosti brněnský-ch pouličních 
drah elektrických«) byly upraveny jen právní poměry mezi společností 
»UnioTI« a obcí bl1l1ěnskoll jako koncesionářkou pouličních drah č. 14005. 
zaměstnanec »Společnosti brněnsk}'oh p.ouličních drah elektrických v Brně 
,nemůže z ustanovení § 19, odst. 5 řečené smlouvy vyvozovati nárok na 
vrácení jemu sráže'll)/ch příspěvků na, nemocenské a pensijní pojištění 
Č. 14005. 
zaměstnanec »Společnosti brnénských pouUč-ních drah elektrick)/ch«, dav si 
vYIP.Jatiti jednorázovou výpomoc, jež ,pod-Je vyhlášky měla býti i náhradou 
za odpracované hodiny nad' zá:konnoll pracovní dobu, dal najevo, že sou
hlasí s dohodou o náhradě za hodiny přes éas do té doby odpracované 
Č. 14005. 

Břemena patronátní viz heslo: .p a t r o n á t. 
Břemeno reální viz hesla: r e á ln í b ř e m e n o, v Ý m ě TI e k. 
Biimě důkazní viz hesla: d ů k a z, d II k a zní b ř Í' m ě. 
Budějovičtí pravovárečtúci vj,z heslo: p r a v o v á r e Čll {- c i. 
Budoucí pohledávky viz ;hesla: ex ekll cen a po hle d áv k y, postu p. 
Budova viz_ heslo-: na bytí v I a s-t nic tv í (§ 418 abč. zák.). 
Bursa: r o z 11 o d t i s o u -rl 'Viz heslo: r o zOh o d čís o' u d bu r s o v n i, 

- pražská viz heslo: k o m i sinu á ř. 
Bursovní termínové obchOdy sob i I i mam I Ý ,Jl s kým i výr o b k Y viz heslo: 

termínové obchody bursovnÍ. 
- s cen rn Ý m i pap í r y viz hesla: di f e ľ e n Č 11 í ob ch o d)l, k Ů' m 1-

s i o n á ,ř. 
Bydliště viz heslo: d. o r II Č e n í. 

- oddělené viz heslO': ;prozatfmni opatřeni (§ 382, Č, 8- ex, J!-,). 
Býk plemeník viz hesla: náhrada škody (§ 1320 obě. zák.) , náklad podle 

§ 1042 ohč. zák (wvh. č. 14984), je"d.nate,lst;y·í nezmocn-ě"llé. 
Byt: viz heslo: s I II Ž e ,b n o stb Y t u. 

d'I u žní k a z a v n u cen É s.p r á vy (§ 105 ex. ř.) viz heslo: Spl" á v a 
vnucená (§ ro5 ex. ř.); za konku.rsu viz heslo: konkurs- (§ 6). 
domovnický vilz heslo: domovníci (§§ 8,15). 
naturáln.í, služebnÍ- 'liz heslo: zaměstnanci' obec-ní" c.·kres
rn Í', stá t n í, žel e z nič ll! í. 
och r a TI a viz heslo: -o ch r a.fl a n á j e m n í k ů. 
s pol u v 1 a $ t'fl í k a d o m u viz heslo: ,s p o: I e 'č e n s tví m aj e t ,k n v é 
rozh. Č, 13·768. 
v Ý m ě -n k á ř e viz heslo: v Ý m ě TI e k. 
uše-l-li mam"želce smrti manželovou právní náro-k na byt (§ 91 obč. zák.), 
jest jí tuto ztrátu nahraditi určitou částkou peněžitou č. 14863. 
byt ,spoluvlastníka ve spole6ném domě Č. 13768. 
ujedna:1-li majiteI domu s t,řetí osobou před povolením vnucené správy domu/ 
že mli-že zadarmo (bez dalších platů) do jeho smrti užívati bytu v domě, 
nepO!Zbyla tato smlouva plodnosti zavedením vnucené správy; vnucený
správce musí převziti tuto smlouvu a nemůže třetí osobě vypověděH hy\" 
pro neplaceni činže. Č. 13974. 
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h I od-ní místnosti v nichž nájemce provozuje kupeckou živnost p:rosto
~O~ěl odděleně od ,bytu, nestaly se SOU~á5!í jeho ~bytu a -nepo:byly pova~y 
samostatné provozovny tím, že jsou v temze dome ]a'ko byt a ze byly s 'IUm 

současně najaty Č. 14012. . 
služebtú: ;kdo byl propuštěn ze služby, !e~~ 'pov1nen vykliditi služební byt, 

a to, i kdyby, jak má Zt to, propustem neby~o dů~?d.né č. 1~516. 
z toho, že cena p-řiděleného natury~lnfho bytu ~el:z~ICli1hyo zame~tnan~~ 
přesahuje zaměstnancův místní pnda~e-k, v~ply'v? .Jen, z: z~m:~tnan_l 
nesmÍ' býti na naturální byt srážyeno vlcye, nez .Cínl J~ho 1!l1stm p-ndavek, 
nelze však z toho vyvozorvati, ze za.mes;nan~! ,n~~l t;10zné, aby se do 
takového bytu nastěhoval, a že mu prolo pnslllsl nawk na dIety pro 
nemožnost ubytování Č. 13951. 

Bytová družstva viz hesla: stá t (d 1 u h o;p i s Y stá t ní), s -p -~ 1 e č e 'll s t v ° 
s t a veb n í aby t o v é, s t a veb ~ 1 'r uch. 

_ lichva viz heslo: 1 i c h vab y t o v a. . _ , y 
Bytové přídavky viz hesla: zaměstnancI obecul, zaloba (určitost žalob. 

prosby) rozll. Č. 15960. . . 
Bytový příspěvek viz heslo: z a m ě s t n a II CIO b e c n 1. 

Celní zálmn viz hesla: clo, pař a d p r á v a (,proti státu) rozh. Č. 16605. 
Cena kupní viz heslo s m I o II v a :k ll' P .ll í., y, o 

_ obecná ne m o v i, t o s t i viz heslo: d a v k a z p r 1 r u s t k u hod -n oty 
nemovitosti. 

obilí: pojem C. 17273 II heSll-a: úprava pachtov_ného. 
odhadni viz heslo: od had. 
prodejOvá viz heslo: ob e c n á hod -n ota. , 
přejímad: r o z vrh jej í viz heslo: p o zem k o var e for m a (n á h r a;-

dový zálkoln). ;,. 
_ zkrácená viz heslo: zkráce-ní přes polovinu ceny. 

Cenné p-apíry -viz též-hesla: ,a-k c i e,_ ~i}e,r e ,n Č 'll i ob chyo, d y, ? í I č í ,d I II h o
j) i- s Y k o- m i s i o 'll a ř P' e 11' e z.n 1 li S t a v y, p r 1 roč I, S t a t, z á
stav'ní iP-ráv'o sml~v:n_í. 
Dhcho-dování s c-ennými Péiipíry a losy jest činnosH ba.nkéřskou'- č. 13439. 
pokud iest cem-né papiry pokládati za vě'CÍ- děHtel:né; oprávně,ní dědiců- do
máhati ~se vydán~ jejich čáStí- na tom, l1 ;něhož byly pro pozůstalost složeny 
Č. 13612 .. 
složil-li někdo za ji:ného- a jeho jménem -k z,a}i-štění závazků jiného proti 
třetímu cenné papíry ~ja:ko kauci a měly-li s]ože'llé c-enI1é. -papíry zůstati vlast: 
flj-ctví-m složitelovým, neJde o zápůjčku; složitel má pouze n<Íf:ok na vrácem 
týchž cenných !pap-rrů Oč. 14832. 
k ortázce nabytí vlastnictví k cenným papírům bankou, u níž byly uloženy 
Č. 15592. 
životní pojistka ln e ll' i pravým cenným papirem, z.ni!-jícím na majitele nebo 
doručitele (a:u porteur) č. 16526; STOlV, t, 14956. 
pojistka jest legitimační papír a zní-ti -na doručitele, jest pojišťovna (:plátce) 
povinna dbáti při její výplatě 'péče řádného kupce Č. 14956; srov. Č. 16526. 
§ 2 vlád. nař. č. 57/1926, prodloužen'ého ~láJď. na'ř. Č. 100/1929, se nevzta
huje též na žaloby o vrácení cenných papírů, jež byly dány Jako zápůjčková 
valuta z di'nnodu kondiJkce p-odle § 1431 obi:. zák. Č. 16127. 

Centrála viz 'heslo: filLálka T02,h. č. 14236 (o,r. sb. č. 2011), 15471 CÚr. sb. 
i:. 2856). 

Cese viz heslo: p o s tup 'P ohl e d á viky. 
Certifikát (typové osvědčeni) viz heslo-: a u t o mobil (rú'Lh. Č. 15735). 
Cesta nezbytná (zák. č. 140/1896 ř. z,): § 46, odst. 2 ne!!p. f platí také o dovo

lacím rekursu v Hzeni o cestách nezbytných č. 14971. 
ani za účinnosti zák. Č. l00jlg31 není v řízení o propíljčení nezbytné 
cesty dovolen dovolací rekurs proti usnesení rekursního- soudu, Jimž 

7· 
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hylo z r tl Š e II o usnesení soudu prvé stolice pro neúplt:ost řízeni 
Č. 169-51. 
nezbytnou cestu nelze povoliti pro pouhé pohodli majitele nemovitosti, 
nýbrž rozhoduje vždy 'hospodářská potřeba dotčené nemovitosti 
Č. 17111. 
značná zajížďka i svahovitost dosavadní spojovací cesty muže podle 
okolností jednotlivého případu odl'tvodniti zřízení nezbytné cesty, vyža
duje-li jí řádné hospodaření neb uživání nemovitosti č. 17111. 
pro nárok na zřízení nouzové cesty je bezvýznamné, že nabyvatel ne
movitosti znal dosa'Vadní spojení nabyté nemovitosti se sítí veřejných 
cest Č. 17111. 

s právem veřejnosti: obec si neosobuje souk,wmé Iprávo služ'ebnosti cesty 
,přes vlastníkův pozemek, há.ií-li svohodné užívání cesty z důvodu, že 
jde ,o cestu oS právem v e ,ř e j n o s t i (že soukromého pozemku bylo 
od nepaměti veřejnosti užívánO'); .převzaiJa-li obec v takovém pHpadě 
hájení práva cesty Z(t jednotlivé občany, neznamená to, že si osorbttje 
služebnost -samu, třebas ji jednotliví občané vyvozovali i z důvodu SQU
kromoprávnÍ'ho č. 16362. 

veřejná viz hesla: P' o řad :p:r á v a, ve ř e i n, Ý s t a: ~ e k, v y.cl r žen í. 
Cestář Okresní viz heslo: z a městu an c i o k r e sn í. 
Cestovní výlohy viz hesla: e,x e,k u ce .ll a p' I a ty, p o_d d 1 u Ž fl í k. 
Církev československá: za »p-řfslušného duchovního správce« ve smyslu § 12 zák. 

č. 320}1919- nelze pokládati toho, kdo nemá podmínek, ,které by ho 
-podle úst a v y (československé) dil'kve dnilyz<.pusobilým, aby hyl 
jmenován farářem nebo pomocným duchovluím s-právcem, třehaže jest 
c frk v í ustanoven duchovním správcem; t,en, k;do nemá těchto !pod
mfnclc, nemůže být ani pl1atně -delegovátn: přísJ'l\Išný-m ,duohovním správ
cem rk přijímáni slaJVl11'ostního: přivDlení ik sň'atku č. 13G09. 
.p a u šál n í dat a c e (zák. č. 122/1926) viz heslo: k o n g r ua. 

Církevni jměil1i: finamlč'ní prooouratum jest podle § 2, oČ. '6 \Tilád. lllaJř. ,č. 82/1936 
oprávněna k rekursu, může-li jíti o zásah do kmenového církevního 
imění 'č. 17095. 

~ obt'OČí viz heslo: rp a t r 'o II á t. 
-- příspěvky 'viz rozh. Č. 14569. 

Císařské statky: .přípustnost -pořadu prá'va pro nárok .pragmatikálního úředníka na 
bývalých soukromých cíS3Jřský'ch statcích v čechách, ,který ,byl pravo-plat
ným 'nálezem ředite-lství statků degradován a ze služby bez nároku na pensi 
propuštěn a jenž se domáhá na státu na základě úmluvy mezi republikou 
československou ,a republikou Ralko'Uskou ze dne 30. íisto:padu 1923 (ratifi
kovamé a vyhlášené pod Č. 187 Sb. z. ,a n. na rak 193.1) určení, že se jeho 
propuštění ze služeb lna !bý'Va"lých cíSaJřSlkých statdch stalo :nep'rávem a že 
hy,1 neprávem degradován, a p'lacenI Ipeuse' Č. 13365; Sl,'IOIV. Č. 31213, 6236. 

Cizí měna (v-aluta) viz hesla: drevisová olpatřenÍ., měna a p'ojjštění 
smluvní. 

Cizoložství j a k o r o z 1 u k o v Ý d ů v o -cl viz též heslo: r o z I u k a. 
- bývalý manžel-nemt1že se ,domáhati náhmdy majetkové škody na tom, 

-kdo, dopustiv se oizu1ožstvi s bývalou ž31lolbc-O'\l'oU m3Jllželkou, rOZNrátil 
manželství, takže bylo nakune-c roz-!oučeno Č. 13357. 
manžel matky dětí, jejichž manželský pfivvd nebyl oduz'nán, nemůže se do
máhati náhrady škody !Ha jiném muži z drŮ'vodu, že do:pustiv se ciz.oložství 
s manželkou zal-obcovoli, zplodil s ní děti, 'O _něž se muse-l starati žalobce 
Č. 13617; srov. Č 5089. 
sml-ouv-a, Ikte,rou se žena, s niž ženatý muž ud:f1žoval cizoložný pomě-r, zavá
z3Jla za1istiti mu výměnek wneho vyplatiti mu odš:lmlď;né, příčí se dobrým mra
vům, směřovala-li ona smlouva vpravdě ok pokračování v cizoložném pomčru, 
který se měl po uskutečnění očekávané rozlUky dosavadního ,manželství 
změniti v manž,elský svazek se slibují'Ci ženo II č. 16776. 
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Cizozemec viz hesla: och '1' a nad o m á c í ,h o trh II p r á c e, s m I o u v a s I u
žební. 

_ p .o z ů s t a los t P o c i z .o zem c i viz heslo: p o z Ů s tal o s t P o c i z o-
zem c í c 'ho 

Cizozemská společnOst viz heslo: s p o leč n o s ~ c i z ? zem, s' k á. 
Cizozemsko viz též hesla':· od o b a 'P r a C. o s ,m 1 h o -cl I ;fl o V ~ (-ro,zh. č. ~5729), 

mez -i -n á r o cl- II i p r á vos o u:k r o m e, o·b c h .o d fIX 11- 1, P o z u s t a
lost (rozh. č.16460), smlouva kupní čl. 355 ob~h. z~k., smlou
va s.Južeb-ní (rozh. č. 13467, 14089, 17156), termlifl.OVe obchody, 
zaměstnanci stát,nÍ. 
k o- II k II r s v y h I á š e n Ý v c i z i II ě viz heslo: k o II Je u r s (čl. IX uvoz. 
zák. ke konk. ř.). . . . . . • 
v otázkách o .obsahu cizozemskych norem n:111 soud ~áz!.,~ .d~~kazy, Jez 
strany na'bídly, ,nýbrž .může si sám vhod.ným z,~u ... S'obem,vy~etr1.tI )eJl~h obsClh: 
avšak přesto nutno žádati, ,aby stra-na ~n:ellov~t~. v pravmch. ot~.z,k~,ch, kt;re 
-se nevyskytují každodenně anebo ktere JSou 1 l!'fl~k odleh;e, ~J!stl~a a pred 
soudem tvrdila urč-it~r 'obsrrh normy, aby s,oud vedel, co ma byb predrnetem 
šetření č. 15159. , v, 

je-Ji nema.nželská matka polskou stát~í příslu~nicí, n~ní tuz~emsk~ soud pn~ 
slušn~' k vydání usnesení podle § 111 J. n. o prenesem porucenstvl na polsky 
soud;- tuzemský soud se musí om_eziti na postup -podle čl. 10, odst. 2' smlouvy 
ze dne 6. března 1925, č. 5}26 c. 15303,. 
soud nemŮže z moci úřední přihlédnouti k namíta:né o<braně více souloiníků, 
dovolené dle práva illěme.ckéh~~. č .. 1535?; srov. Č. 3714, 4541, 1?7,29. . ... 
užití cizího práva, bylo-li pn]eh 'nabldky odevzdan'o k odeslaru v clzme 
Č. 15579. 
pe,nsijní fond zaměstnanců vídeňské ,baJl1lky; pokud není s-ociálněpojišf.ova
cim ústavem podle § 3'1, č. 3 zák. o ochr. náj. č. 13359. 
soud nemuže vydati v e.:x:ekuónhn řízení pIa,tebni zárpověď proti poddlužní
kovi jeho'ž opatrovník bydlí v cízozemsku, byť sám poddluž·n~k, který je 
plod' opatrovnictvím, bydlel 'V tuzemsku (-srov. sdělenI min.. sprav. č. 133/ 
1927 věst.) Č. 14557 (Úr. sb. Č. 2202). 
poistná smluv a tlzavrená medzi tuzemcom a cudzo,zemskou poisťovnou 
v C II d z o z e II s k tl, hocí pr05trednfctvom tuzemského agenta, nie je ne
platná z toho d6vodu, že cudzo,zemská poisfo-vna nebola v ,čase uzavrenia 
poistnej smluv)! oprávnená prevodzovať na na,šom státním území svoj 
ab-chod Č. 15247 (Úr. sb. Č. 2694). 
provedeni důkazu, vyhovující -právu platnému v cizině, kde bylo dllkaz pro
vede-n, avšruk nevyhovujíd tuzemskému p,rávu, jest platné (.zásada: locus 
regit actum) č. 16-213. 
va-dnost provedení dťtkazll, jestliže dožadující soud ·nepožádal dožádaný 
soud lta-l-ský za zpravení o dni a místě, v němž bude pro-vedeno žádané 
opatření (výsiech svědků), aby zúčastněné strany mohly býti při něm pří·
tomny, mohla-li přítomnost -stran rniti vliv na průvodni váhu a výsledek 
prováděného důkazu, a odyolací soud to schválil Č. 16213-. 
súd ,nie je viaz'aný formMnym do!lmzovaním p11i zi:s-ťovaní, aké právne pra
vidlá p1atia v cuďzom státe č. 16895 (3792). 

Cizozemský exekuční titul viz heslo: ex e k u c e (§§ 79 a další ex. ř.). 
~ úpadce viz heslo,: kOlnkurs (čl. IX llV,Q-Z. zák ke kO'nk. ř.). 

C. k priv. severní dráha císaře Ferdinanda vjz heslo: žel e' z 111 i Čin í k o n c e s e. 
Clausula rebus sic stantibus: při v Ý ž i v -n é m viz heslo: v Ý 'ž i v TI é. 

platí při smlouvě o budoud zápújčku podle § 983, pos-ledni věty .obč. zák. 
é. 14502. 

_ škudce se mŮ'že domáhat ,při podstatné změně pomě-ru změny důchodu při
souzeného poškozell1ému Č. 13492-. 

CIO: vlád.' naŤ. č. 95:/1930 má moc zákona. č. 13524. 
_ odesilatel, jenž žádal za takov~r zpltsob celního řízeni, jak to předpisuje § 4 
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vlád. nař. Č. 95/1930, jest povinen hraditi železnici veškeré vv!ohv spojené 
s prozkoumáním povahy mouky; k nim patří i zddné č. 135~24. ~, 
pro otázku platnosti vlád. nař. č. 95/1930 pro celní úkony a vybrání" zdržného 
jestro.hodujicí den, kdy byly tyto úkony vykonány Č. 13524. 
nejde o nárok ze správy pro právní vady zboží nýbrž o' nárok na náhradu 
škody, jež byla kupiteli způsobena tím, že pro ~požděné dodání muselo býti 
z'~oží dodané z ciziny vycleno podle vyšší sazby, než jaj{ by tomu by.lo 
byvalo, kdyby bylo dodáno včas Č. 13727. 
stát, jemuž byl~ jako kupiteli způsobena škoda tím, že pro -opožděné dodání 
(p!:o, dodání z Jiné cizí země) muselo býti zboží vyc1eno podle vyšší sazby, 
n~z jak by tomu bylo, kdyby bylo dodáno včas, jest oprávněn domáhati se 
nah-rady_.na prodarte-li Č. 13727. 

»Clou Cravats« viz heslo: 'soutěž nekalá (§ ll, odst. 1) rozh. Č. 13869. 
Coburgovst(é statky viz "heslo.: poj j. š t ě n i p el1 s i in í. 
Condictio viz heslo: o b o ha ce·u í bez d ů v o dn l. 
COnstitutwn rpossessorium viz heslo: pře vod v 1 a s t.n i c tví (§ 428 obě. zák,). 
Copyright by viz heslo: cp II vod sk é IP r á v o. 
»Cravat Club« viz heslo: s o II těž ne k a I á (§ 11, odst. 1) '1'ozh. Č. 13869, 

časopis viz hesla: náhrada škody (§ 1330 'obč. zák.), soutěž nekalá. 
vzájemné úto.čenÍ; :pokud lze je podřaditi pod zákon o nek. soutěži č. 13413. 
smlouva, podle které se majitel, vydav:atel a odpovědný redruktor -časopisu 
zavázal, ž,e uveřejní »zasláno«, ponese--li -druhá strana všechny následky 
možného soudního sporu, zejména následky finanční, se přIčí dobrvm mra-
vům a je nicolná podle § 8790bč. zák. Č. 13958, . 

časový postup viz hes.Jo: z am ě s tn a'n c i stá tn í. 
Cekací doba viz heslo: po-jiště_ní pensijní (námk na dávky). 
čekatel na rodinný domek viz hesla: spol e č eu s tvo 'S t a v e,r..:n í a ob y t o v é. 

s t a veb n í r uch. 
čekatelé viz hesla: s tl b s t i tu ce f i d e i k ,o m i II á r ,n í, s věř e 'll s tví r o _ 

d i TI' n é. 
~ekateJská smlouva viz heslo: .sp o 11 e Č e n s tv o s tav e,b n í aby t o v é. 
cekatelské právo viz hes'lla: exekuce (§ 331 ex .ř.), :společenstvo s,ta

vební, a bytové, su'b·sti-tuce fideikomisární svěřen-st'vi 
r'O d i ifl n é, v Ý hra d a v I a s tni c tví. ' 

č·emý index viz heslo: .J1 á h 'l' a d a šk o d y (odpo.vědnost zaměstnavatele). 
československá církev viz heslo: cfr k e v čes k o S I ,o v e 11 s ok á. 
československý stát viz heslo: stá t (_). 
čestné funkce viz heslo: sp o '1 e č e,ns tlV o s t,a-v e,b II í aby t o v é. 
četnický strážmistr viz hes.lo: p o řad p r á v a. 
čin kon.kludentní viz též hesla: dob a p r a c o' v n í O' s m i hod i:n o v á (.ro-Zlh. 

č, 16916), 'kartely (rozh. č. 16924). 
obec-ní zastupitelstvo mil,že proJeviti svou vůli a zavázati se jen způ
'~o'bem předepsaným v obecním z'řízení, nikoliv konkludei1tním či.nem 
c, 13862. 
na schválení státní správy konkludentně ':nelze usuzovati, že nereagovala 
na oznámení spořitelny (zák. ·č. 302/1920) o -udělení příkle1pu stran 
nemovitosti, kterou spořitelna vyd:ra:ži1a v exekuční ,dražbě č. 15969; 
srov. č. 7223, 7247. . . 
k odevzdání pr:ojektu siLnice, pořízeného 'obcí- ztl1a,čným nákladem, do 
vlastnictví, třebaže do vlastnid.'ví obce nadřízeného okresu, který pře
vzal stav!bu okresní silnice za přispění obce, jest potřebí usneseni obec
ního zřl'stupitelstva; nestačí projev mlčky (§ 86-3 obč. zák.) Č. 16104. 
ok otázce, jakým způsobem mu.sí se státi projev okresu a zemské správni 
komise, aby byl .prárvně účinný č. 14684. 
kdy múže 'spolek jako právnická osoba rprojeviti vůli rnl~ky podle § 8133 
obč. zák. Č, 14408. 
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renie právneho úkonu 'k.onkludentným činom možno uzatvárať 
ni a uztavd ' ,k d' konkludentny'm konanim strany je jej úmysel: uzavref 
en ve y e' . , k 'd' h b " pr2-,vny úkon, prejaveu)' ,sp6snb~m naprosto lasnym, ' az II poc y nOSl 
vylučujúdm č. 15716 (Ue sb. c. 2992). " 
k zasnoubení stačí slib manželský, třebas se stal mIcky c. 1~2~5. ~ 
§ 14 c}: -na odpuštěni mlčky učiri~n~ lze u~n~.ti jen}ehda, -nen~-lt moz!1 0 

do'íti odle okolností rpřípadu k Jinemu zaver,u ne~ k }~mu, ze ym<lin~el 
ch~e Ib~z zřetele na vinu druhého manžela s mm dale ZItI v manzelskem 

sPoh.JečelknstvsÍe Čs·ta·lv611pl~dle § 901 obč. zák. výminkou i tehdy, byl-li ta
po nu a .' , b' (§863 b' 'k) č 16648' kov~' úmysl projeven Zfe]me a nepochy ne o c. za.. , 
stejně č. 16608, 6368, 987, 426. . , 
nároku ze správy lze se vzdáti i činem ko~rkludentmm .,c. 1498!. v x 

I fl' který, zapůjčuje společenstvu pemze v podobe ~kl~du t.. re~. 
~fz e ~ X:h úspor a pokračuje v ukládání peněz i po dosazenI zl~tIlost?, 
~~n.~o~~ludentně najevo, že ve s}TIlo~vě i., zá:půjčkác~ p~ nabyt~ zleh
losti setrvává, a má nárok :na vracem ulozenych .penez ·c. 16638, srov. 

Č •. 348? v d d'~a tomu kdo J'i neob]'ednal, nelze spatřovati v tom, že 
byla-h vec o au, 'dk b v, I uvv 
.. d .. t tl sebe ponecha:l, .přijeti reální lna:J:n ' y -ne o tl.zavrenI srn .o -. 
J'h

a res~. dl'e.sa.t ·není povinen věc neob]ednamou a'lll opatmv·att anI 
sc ovaCl a '1 t I' d' 'd" ." k za to V'.'ť ',tření aby byla vrácena od-es1 a ,e 1, ·0 pOVI a mu VS<li . } 
~'~IJ~-~i o~~~ ne'oprávněně třetí Dsobě, jež ji odesi'lateli odpírá vydati 

č. t151261 ~ dlU'~nfk nepozasta;yoval úrokovou doložku na fakturách, ,nelze 
z OlO, ze 'L.' ., -1 d"d dl h leté oh vyvozovati jeho ·souhlas s touto .dolozrkou,v' e a;.:e l." e o., ; ~u o , ,,-
chodní spojení a vědomost dlu,žní:ko'V:!" ze ,Prl., ,prekrocem platebmcn 
Ihút se :počítají úroky z prodlem v ul'ctte VySl c. 1~60g~ 
byla~1i smlouva o: prodeji losů nicotná :podle §)o zak . c. 9Q/l'~7?, ne
došlo k nové úpravě vzájemných právll10h .pormeru meZI smluvCI Jedno
stranným prohlášením prodat.elo'Vým, ž~. ujed:naný .o'bcho~ sto.mova}. ~ 
že z8Jplacené č,ásvky propadají ve .proSijJech vyl oh SJednám a storno~ a~:, 
smlouvy, třebas kupitel' na toto o'známenÍ prodatelovo .neodpovedel 

Č. 15131. ., . I.·b . lh't d ., pouze v tom že prodatel povolil kUpU]IClmU p ate nI " u u vanact; 
měsíců ,a že ~u z,asla'1 s faktur:ou a zbožím i dvanáct sl~~nfc~ lís!ků, 'nelnl 
mlčky sjednání splátkového "bchodu ve sm)'slu § Isplat.z.k. c. 13729. 
upIatnění výhTady vlastnictvi, sjedna,né při splátkov~m oh?hO~~ě,. podle 
zák. Č. 76/1930~ ,znamená 'v'ždy zároven odstoupenI proda'Va]l'cl'ho od 
.kupní smlouvy Č. 16609. , 
pouze z toho, 'že' si prodávající vymohl rozsud~k 'na za~la,cr;n~ zbytku 
kupní cen ,V, nelze souditi, že se vzdal vyhrazeneho vlast"mctvI c. 16699. 
pouze to ·že zaměsvnaJnec po celou dobu, kdy byl zame:stnán, n.epoza~ 
dova.J odměnu za nepovolené p.ráce přes čas a 'lvláště ji ueúčtov~I 
v m.ěsÍ:čniC:h výkazech, neodůvodňuje závěr, ,ž~· s;, ~aT'ěst.nanec c~tei 
úplaty za mimořádné úkony váŽlně a svobodue zne1, sl'o-ll ,o zamest: 
ll'aJnee hospodářSlky na zaměstn~vate1i závisrlé~~Ů', jenž lS,e -mohl dí'J.·~.?dne 
obáva-ti že bude jiJnak ze zaměstnáni ipfOpušten a vyd8Jn nebez,p~ct. ne
zaměst~aITlosti a bídy, tím spÍ-še, klaJ~~-1i ,zaměstna,:atell.veJlkou.;v~hu ?a 
brzké ukončení prací zaměstna;nci 'sverenyeh a porblzel"h ustavlCrue Ik. je-
jích urychlen" č. 13235. . . ., 
z toho že se děln1Ík hlásil do práce v jiném tovármm oddelem ;dobro
volně, ~naje pracovní a mzdové poměry v. něm, nelze., nepoch:Y~ .. 1!e usou
diti, že tím projevil mlčky svou vůli, ze Jest srozumen I s mZSI mzdou 
v tomto .oddělení vyplácerrtlou č. 13306. 
zrušil-li zaměstnavatel bez důvodu a předčasně služební smlol}vu -se 
zaměstnancem, .není v t·om, že zaměstnanec .p'81k konal v podmku na 
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základě. nové smlo~lvy se zaměstnavatelem po krátkou p.ředern stano
v~nou ct~bu .pwzahm. práce odlišného druhu, jeho souhlas se zrušením 
predchozl smlouvy služební č. 14364. 
sl!1žebný pome~ vzniká a.i bez formálnej smluvy uz tým, že, zamestna-
11ec sao dal k dl'Spozkii zamestnávatel'ovi, ktorý ním disponova,! truk že 
m~u p~l'~azova,l prácu Č, 14964 (Úr. sb. č. 2481); s:rov. Č. 13417; s~ov. 
vsak I c. 13275. 
ne~amítal-li zaměs~na~lec TI,ie. proti vypl~cení Ú ,k o i o v é mzdy vyšší, 
ne:: byJ,3J ?osa~~d~nJ tydenOl Je-ho mzda 1 s podtlem na zisku, nemúže 
poz,adovah zvlaste tento podíl na zisku č. 14908. . 
neoz~ámi'I-Ii zaměstnavatel zaměstnanci ,důvod propuštění ihned nevzdal 
se ještě tohoto důvodu mlč'ky č. 14979. ' 
iestliže. vzal z3Jmě~tnanec ;lla vědomí ,rozhodnutí zaměstnavateIe o tom, 
ze ,do: ~eho 'Plat~. Jest od určité ,doby liž započítána n:munerace, a roz
hodnuti tornu mpk ne'OdpOtfoval vzdal se tím od této doby nároku na 
zvláštní .remunerad Č. 14994. ' 
z toho, že zaměstnanec po dobu omezení prov,ozu v .podniku bral 
podporu v 'nezaměstnanosti nelze usuzovati, že se zřekl nároku na 
mzduč. 15037. • 
v tom'v,ž·e zaměstnanec. v okrese postiženém nezaměstnaností přijfma1 
po delsl dobu bez námitky mzdu, nedal najevo způsobem každou po
chybnost vyluč'ujídm, že s její výší souhlasÍ' Č. 15155. 
právnická osoba jakŮ' zaměstnavatel musí rprojeviti vůlí směřují,cí ke 
zt;Iěmě slu~ehního ,poměru (snížení odměll1-Y), Zlpůsohem' ve stanovách 
predepsa?ym; nedostatek ten nemůže býti nahrazen projevem j,ejího 
funk';IOnare, poku~ není k tomu zmocněn vůči zaměstnanci, ani ,K:dy'ž 
zameslÍina'l1ec proh změně nic nernwmítá a ,přijímá snlÍ1žené požitky 
č. 15176. 
vzdání se nároku na placenI 'remunerace nelze spatřovati 'V tom že 
se }aměstnanec proti oznámení o dalším nevyplácení odměny neoh~adil 
a ze pracoval v podniku 'nadále Č. 16172; srov. ::. 143'72. 
je~tliž~ zletil)' "nevlastni' syn majitele !podniku konal v podnikU s vědo
mlm Je.h~' maJ~tele ~:pr~videlné práce tO'várního úředníka, ,k nimž byl 
podle s;re~o predbezneho vzdělání schopen a které vyčerpáv,aly jeho 
pr~'c.ovm sIlu, t~kž~ obdržel pravidelné -služné i remunerad a podnikatel 
s Jeho pracemI dlspor:,oval, jmenovav jej pmkuris-l;oU a ředitelem lO~ 
v~rny,y došlo konklu~entne k' sJed-nání služební smlouvy č. 16209. 
tym" ze sy:novec, pnjatý do domácnosti s'Voj.ej tety, ko:nal v její n-os
podarstve práce na zálkl'ade jej sl'ubu, že mu za, to zanechá svoj maje ... 
to:c, a ona Jeho pr,áce :prijima:la, uz.avrrená by,In Vf.aicovná srnluva č. 17014 
([Jr. sb. č. 3862)"; sro-v. ·č. 91n, 10066. 
záil{:Qn;n~ ~.o:ba ,?oV'olené m'Ůže rhýti vrodloužena, třebas i mlč:ky ko.n'klu
dentmml cmy; 1 .na tute delší dobu vztahuje se 'P'ředpis druhého odstavce 
§ 17 zák o obeh. pom. Č. 14836. 
nárok na :peněžit.ou náhradu za nevyužití placené dovoIené (§ 27. 
o~st. 1 zák. Č. 154/1934) přísluší, zamě'Stnarnci jen Ite1hdy, dal-Ii v přísluš~ 
nern karlendálřním roce vů,či zamě'Snnavateh úetelně rnaj.evo ž'e tr'vá ·na 
dovole:né, a 'll'e:,;ž&l-'Li. jí na z.atněstn:a-varte.Jovu žádost; ja1< žádost zanrěst
n~ncorva, tak za~o,st zaměstnavatelo'Va mohou býti vyjádřeny i jedná-
111m '~onklude:ntlllm (§ 863 ohč. zák); stačí i to., že podle organisace 
p.odmku nebylo pomýšleno ,na z.astoupení zaměstnancovo náhradníkem 
ta~že zaměstnanec nebyl pnstradatelný, ar zaměstnavatel, ač mu to byl~ 
znyamo, se ne.post~ral v té příčině o potřehná Dpatření, když mu za
mestnanec dal na'Jevo, že chce nastoupiti dorvolenou Č. 16827. 
smlouvu domovnkkoll lze- uzavříti i mlčky Č. 14995. 
p~? ot~zku" zda došlo- k domo'Vn~iaké smlourvě, jest ro,zhodujíd, byl-li 
naJemmk vyslovně nebo. mlčky pověře.n všemi úkony, které podrle § 1 
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zák. Č. 82/1920 zpravidla n}Ue~í hd~mkÚ'v~'Í'~Ů'~62f;bO aspoú zda vy-
kona.val převážnou část dotcenyc u. ,onu, .. ' -. " y , 
'okud lze z toho, že se podnikatelé dO??,dh na po-(~an,1 spolec,ne na-: 

b'dkY na určitou stavbu a spolčili k ]eJlm~ sp?Iecnemu provede~l (§ 863 obč. zák.), usuzovati na zřízení spolecnosh podle § 1175 orbe. 

zák č. 16066. ···1 . t '·'·h 'j. . h. h 'obecného prohlášení koml.nIoke 10 mlS ra, tlcme-ne o pr z pou e ovse ' y 'k " k' k ' o ~. 
ucházení se o podporu jeho žádosti za ude1e(lll .OTI?I.I11)C e " onc,ese! kV~Cl 
... (I' t·m) osobám ať přiroz,eným fyslckym, at pravmc ym Jl n y m Te I , . b d t t' 'yy, 
(vůči spolku majitelů domů a vů~~ DbcI), že ~.u e vyme a 1 z~ mZSI 

.b nez' za ony které J'sou Yyhlaseny pro urntou obec, ,nevzmkl pro 
saz y '. ' . .".. b ' 16811 majitele domů smluvní 'nárok na dodr~em llIZS1Cl1y saze c. . 
smír sjednaný v advok SpOrtl Dbe'cnym zmocnencem strany, ne?yl 
schv'a.len Um, že se strana nebrán~la povdole.ní~de::lekl\Ced Plodle uVdedem~h~ 
smíru, nebo. že její právní zástupce n~o P?ve e n:~ o ~az sou u, preu 
kte.rým ,byl smír sjednán, zda souhlasl s hmto s'ffinem.~. 16037. 
v tom, že' výměnkář přijím.?:J be.z námih~k dávky v Obl.\!, po ~n~oho I;t 
teprve pO' žních, ,nelze srpatrovatJ beze vsecvh 'poc~y.bno~h ':ZdaJ~l ,se n~
roku 'na splatnost dávek podle .zákona, z:nen~J,y-h se prestehovaJmm vy
měnkáře do jiné .obce z-na'čnč leho',P?.me!'y, c. 1~~7; ~, 
v pouhém p-řevzetí účtu, v odevzdan~ ur':,lte p:-nezlte castky ,r:,a ~,oh!:: 
dávku, při němž nebyl úče1 p\.nění~;.pre~~le~ 'vytcen, a v proh,la:sem VUCl 
třetí osobě ž.e věřitel peníze obdrzl, ucIllenem osoboU! bydlJ:Cl ve spo
lečné domácnosti s tím, kdo jest osobně' za!vázán k zaplacení pohle
dávky, nelze !pn Ipříipardě spatřovati ~ (§ ,863- yDhč. zák.) převzetí dluhu 
a:ni pfistoupenf k dluhu (§ 1347 obc. zak.) c. 16087. 
k uznání dluhu, jímž se přerušuje promlčení, nevyž.aduje se smlouvy, 
t. j. přijetí dru'hou stranou, stačí i jedn~stra.nn~ proJev" třeba~ ~n~kl~
dentne učiněný; t3Jko'l'ým je projev: u~·na'V~Cl vule, k}ery vyp~yva :~:le
přímo z dlužníkDva prohlášení v linem umyslu, mel-h o n.em ven tel 
nepochybně nabýti vědomosti Č, 16345. 
pokud múže Ihyti spatrováno uznání ve smyslu § 1497 ohč. zák., za
,řadil-li dědic v místoprísežném sez.nání jmční mezi pozústalostní dl'l!-~~ 
část pohledávky přihláše.né věřitelem v pozústalostní'l11 Hzení v urcltp 
výši č. 16345. . ., . '.'. o 

hyl-li komisiO'nář .podle smlouvy pO'vlnen po uplynuh sestJmeSlClll lh~ty 
bud' vrátiti neprodarné zboží komitentovi vyplaceně, a to bez vyzVatll, 
nebo. 'na svůj účet je pfevzíti a hOtDvě zaplatiti, nedošlo, ,k ,prodloužení 
šestiměsíční lhúty na ,neurčito tím, že komitent neodpO'včděl na návrh 
komisionářův na prodloužení lhůty č. 16064. 
obchO'dy diferenční lze uzavříti i konkludentně č. 15456. 
tím že se dal odsouditi rozsudkem pro zmeškání k zapl-aceni prémie 
z ;pojistné smlouvy proti škodám z pO'vinné odpovědnosti! ~zavřeTI~ 
jinou 'osobou za něho bez řádného zmocnění, a že ,dopuSÍIl 1 vedem 
exekuce, nechvá1lil vlaJstník auta mlč-ky 'pojistnou smlouvu č. 13246. 
pokud ,pojišt'o'Vlll'a, neo,dpo:vě,děvši pu dlDUhou, dobu (8 měsků) poj:i,st
nírko.vi na dopis, jimž opětně prohlás~:J, 'že trvá na vý,pO'V'ěd~ odmítnuté 
pojišt'ovnou, a vrátil pojišt'ovně zaslanou pDjistku, souhlasila se zru
šením pojist,né sm:}ouvy č. 14098. 
ustanovují-li stanovy vza.jemně pojišt'ovaciho spolku výslovně, 'že jest 
pojistku vyhotoviti a doručiti uchazeči o- pojiště.ní teprve poté, kdy byla 
písemná žádost za přijetí do spolku podána a když jí určitý orgán 
spolkový' vY'hověl, je přijetí budoucího pojistníka! za člena .před uza
vřen,ím pojištění . .nutnou podmílnlkou vz:niku platné pojistné smlouvy; 
z pouhéhO' vydáni a doručení pojistky nelze v takovém případě usuzo
vati na přijetí za člena mloky č. 16032; srov. č. 5013, 14408. 
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dohoda o prémiové sazbě a VySl premle se může státi též dodatečně 
a mlčky (§ 863 ohč. zák.) Č. 16080. 
výrazem »výslovně« v § 90.1 .obč. zák. se .nerozumí jen _ výslovnost 
v užším. smyslu slova, nýbrž znamená je'n to, že smluvci chtěli zřejmě 
a nepochybně (§ 863 obč. zák.) ustanoviti pohnutku za výminku; ne
rozhoduje, že se -výminka nemohla splniti proto, že se její splnění stalo 
vydáním -nového zákona (zák. č. 202/1925 Sb.) vůbec nemožným 
č. 16608; v témže smyslu č. 16648. 
jde 'o připad, kdy byla pohnutka stanovena za v~iminkuJ přistoupil-li 
pojistník k pojistnému llávl~hu na životní pojištění teprve potom, až ho 
zprostředkující jednatel ujistil, že spolusjednáva:né požá1'llÍ pojištění 
bude levnější než dosavadní; na kteroužto skutečnost pojistn1k kladl 
důraz Č. 16648. 
jestliže poj,istovna oznámila pojistník,ovi, že odchylky pojistky od ná
vťhu platí za schválené 'pojistníkem, .nepodal-li proti 'nim do- jednoho 
měsíce po- přijetí pojistky ,odpor, j-est míti za to, že projevil s pojistkou 
souhlas (§ 863' obč. ·zák.), třebas 'nez.aplatil da.lší (následnou) prémii 
a pokusH se o v)r,póvěct' pojistného pomčru Č. 16718. 
jestliže pojistní-k, kte1'ý-: 'Ua. 'územf, patřícfm po 28. říjml 1918 ik česko
slovenské republice" sjednal před 28. ,říjnem 1918 pojistnou smlouvu a 
stalI se poté přísI'lIšnúken'l československým, ,platil po zavedení česko
slovenské měny (měnové rozluce) nadále pojistné prémie v měně pla
tící v -R~ko'li'slké repuhlice (Spolkovém státě ralmuském), -došlo mIčky 
§ 863 ohč. zák) k uj.e-dnámV -o plnění z pojIstné smlouvy v posléz do
tčené -měně a musí se- spnkojiti. s rpojistitelov)'m pl-něni!m v měně, v niž 
byly .placeny pojistné prémie Č. 16093. 
pokud ,člen společenstva nepozbyl mlčenim ,po delší do'bu oprávnění, aby 
v nesporném říze-nI navľhl zrušení usnesení val'né hromady společenstva 
jako zmatečné Č. 17092. 
v tom, že dlužník, jsa za.loll,rán o zaplacení celé pohledávky, v první sto
lici nenamítal vyrorvnání, jest spatřovati vzdání se výhod z něho ply
noucích Č. 13400. 
z pouhé přihlášky a žádosti o udělení hIasovacího práva neplyne, že 
se věřitel -vzdal mlúky s'Vého ,oddělného .prá'va; otázku, zda se věřitel 
vzdal mlčky svého odděl:ného- .práva, jest 'posuzŮ'vati podle jednotlivého 
pHpadu s hlediska hmotněpráv-nmo podle § 863 obč. zák. č. 13686. 
úmysl zaplatiti jen vyúůvnací splátku lze pr:ojeviti -í ko-nk,lu-dentně (§ 863 
.obč. zák.) č. 15396. 
z opominutí věřitele, nav~hujídho konkurs, složiti vča6 zálo-hu ,na útraty 
konkursního řízení, nelze usuzo~ati (§ 863 obč. zák) na 'odvolá,ní ná
v~hu na pro!hlášení konkursu č. 15726. 

činovníci družstva viz heslo: spole,čenstvo. 
obce: pořad práva viz ta.mže. 
jinak viz hes:lo: .Q b ,e c (odpov;ě-dnost O'bec-nkh funkd'Onářů). 

činrže viz hes:Ia: mě:fl 'a1 sml o u v a ln áj e' m ,TI í. 
ve smy,sIu § 1101 obč. zák. viz heslo: z á s t a v ,n í p r á voz á ,k o n TI é. 
hyl a-li ujednáJna činže v Kč, a,le řidila-li se výše čtvrtletníoh činžovních splá
tek -podle toho, zda kurs dolaru stoupne v poměru ke Kč nad určitou mez 
nebo klesne pod určitou mez, přichází toto kolísání .kursu k dohru buď 
pronajímateli nebo nájemd, podle tOh-o, jak se ·kursovní poměry 'Vyvinou 
Č. 14120; da'išú rozho:dnutí viz u hesla: m č n a. 

číšník viz též hesla,.: dOlba p-racov.ní osmihodinová, nepl'atnost 
(lTIicotno.st) -smlouvy, pr,acovní soudy. 
ranní (Friihstiicksreclmer) viz heslo: ,pojištění pensijní (§ 1, 
odst. 2a) zák. Č. 8911920) rozll. Č, 14709. 
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, ' V'" t', lat' od hostů a dozírati na podřízený I?u 
vrchní čišník, ktery ~a pn]l;na \P b ,J též obsluhovati hbsty, jest obchodmm 

ersonál a jen v dobe nutne po -re) " 
~omocníkem č. 13476., ' v žádati na vrchním číšníku, aby se po do~~ 
zaměstnavatel ne:b>:! ?prav[le~bsluhu a aby se při tom podrobU do~zor~ J1-
celého týdne ,-omeZil !~n'l ~.a aměstnavatel zaměsúnanci v tomto smem J. e n 
ného zaměst,nance; UC,lm- r v Z , b '10 na něm aby prád k níž byl zJed
'll á vrh a nep'řijal-l ho z};-meJ:n8i~ecbyf k jejímu konání OChbten, ale -nesmělI 
nán ,nadále konal, po pnpa' eda! Y , ·1 zames" 'll.aV".teli· _nařÍidil-li však 

, 'V O· d °vo oznaml ' t '" ) k 
opustiti práci, anlZ ~ sVUJ .u k ' 'f ráce ji;ného podřízeného druhu, než e 
zaměstnavatel zamestnan-cI o~,a I p trval-li na tom) aby tyto p-rác,e ~ona1 
kterým ~yl !podl: s~11011Vhl POVlTl;~'n:nec takovou změnu sIuž,ebních úkonů 
i v dohe vy\poved~l, ~~ t',~a~::dá -důvod k propuštění č. 13476. 
dllvodně odmítnoutI, al1lZ L ,. 'v '; ,v 13558 
Zlpropitné jako odměn~ zav;pr~cl . .p~e?, c~s'e~,' úml~va číšníka se zllměstna
práce přes čas vrchmho . Cl~n1ka, ~eJl P ]:se '-vztahuje jen na pracovlni dobu 
vatelem o odměně zpr,01?ltny.ffiv a s ra~~u ovolena práce přes čas č. 16761. 
osmihodinovou, nebyla-li zam,e~t,~aya . nf v rkonával úkony ranního číšníka, 
pensijnímu pojiště~-í Lnepodléha CI~~~k, Je astá~ral výhradně službu číšníka oh-
ii-nak s výjimkou Jednoho dne v y nu z " 
sIuhujídho č. 14709. , I, . číšník za-městnaný za zpmpitné (~ 
služe'bnÍ smlouva, ~!~ľou ~e, vrc l~\i že bude ze svých přijmů při-pláceh 
stravu), zavázal VUCl zarne~~nav\ny' se nepři-čí dobrým -mravitru č. 14796. 
na ostarní' číšn~ky a kup?va I UdOV v 'k o d y (,odpovědnost majitelů domu! 

Cištění chodniku viz hesla,: II a hra' a s 
chodnuk), -ob e c. " d d I" č 291/1838) 

čl. en NárodnIho divadla viz hesl-o: ex e k u c e (§ 295 ex. r., v. el . t' -~p' R u~' 
. -ll 1, Slovensko a Pod',karpa Sll\.a 1;)0. 

členové dozorčího výboru VIZ' eS o: . ,< , d ':', k é st a-
členský podíl viz hesla: s,polečenstv,o vytObnl a n-Os,po a~s, , 

v e lb !ll í aby t o v é, s P 0-1 e č ,n o s t s r. o. 

Datl viz též heslo: po' d ,ll i k. , 
berní exekuce viz heslo: ex e k II ce b e r,n 1. 

a knihovní záznam viz heslo:
v 

kn ih o,v,n í zá z,n am. 
a pořad práva viz heslo: lP'o:rad prava., ·t t· (§ 216 
přednostní pořadí viz heslIa: dra ž h_a ,vn 'u cen a ll' e m 'o 'v lOS l' 1 

,č. 2 e:x. ř.), s,práva vnu~e,~a. soudní (zajiš-
soudní exekuce k vymáhání dam VIZ heslo: ex e k u c e 

_ ~O'~a~~~: . .k II r s II viz he'slo: 'k o n k u r s (čL III, č. 3 HV'OZ. zák. -ke konk. 

ř., § 55 Imn~. ř.).. , .. 
vrácení přeplatku VIZ heslo:.porad, pI,ava. . kuce zajj,št'o-
zajištění daní viz hesla: knl h,o vln I z ~ Z 'll ~ m, ex e 

. k·n,·h zákon (§.38 c) kmil. zak.). 
v a c 1- I • I rb·" v·t v • st toho co bude 
zákaz' ,aby si -,právní zástupce ?ed~ ).\ Itl u~C~'O~1 ~ana ú~IJvu o' ,pe't
straně pfiřčeno (§ 879, Č. 2 obc. zak , se v~ ah Ujedl, ' k' h (z maietku 
c-entní,~ honoráN z dosažených slev lna damc a, aVI aC

I 
" 

a z přírfistkll na majetku) č. 13161. , 'kl" t za-
nicotná jest úmluva, ktero~. ~Ijedna atdvoka!, s:kySVk~rá 1:U e~uJea sLe-
t 'ní jako odměnu urclta p-rocen a z cas· J v 

S. upov~ dani třebas zá'vazek takový ~převzala komanditní spolec~ost, 
~~~~~i~~její o~obně ručící společník, jimž ,byla datlO'vá sleva vymozena 

~o~~'~8~~ dáruč-ní prohlášení peněžního ústa~Tu ve~el~ě ~Pč\ui~~hOo~sta5 
jištění veřejnop-rávních nMokCl ve ~myslll ,'.lad. na;r. c. t!J7/ 9. tk ( v._ 
prováděcího -na'ř. č. 46/1919) vztahUje se 1 na davkll z maje u a pn 
rustku na majetku č. 13194. 
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zaručil-li se penezm ústav jen do určité výše, m,čí jen za daně a dávky 
v té výši, nikoliv i za jejich příslušenstvÍ, vyplývající z této částky 
Č. I3'194; srov. Č. 17008. 
zaručil-li se někdo za veřejnou pohledáv,ku jen do určité výše, ručí za 
ni jen v té výši, nikoliv i za její příslušenství; věřitel ,nemusí to, co 
mu bylo z rozvrhové podstaty dlužníkovy přikázáno především na 
vedlejší příslušenství, zaúčtovati na zaručenou jistinu t. 17008; ste}ně 
Č, 13194. 
nárok státu na zapla'cení nedoplatku daní a dávek z hyperochy pře
jímací ceny na zabraný velk}' majetek pozemkový podle § 51 náhr. zák. 
zahrnuje v sobě i či,stě osobníl a teprve po' převzetí ma:jetku státem 
vzuLklé daňové a dávkové záva;zky osoby, která byla v době převzetí 
vlastníkem; knihovní 'Převod majetku po jeho převzetí státem na jinou 
osobu ,není překážkol1 tomuto právu státu, a to ani' tehdy, ,byl-li schvá
le.n státním pozemkovým úřadem č. 14349 (IÚr. sb. Č. 2077). 
rozhodovaf o vzniku, trvaní a zániku dávok po'vahy verejnoprávnej po
volCilné Siú nje súdy, ale prís].nšné administratívne úmdy č. 16245 (Or. 
sb. Č. 3,296); sro'.', f Úr, sb, Č, 1960, 
vy-em-am usta:novení oČi. XH, odst. 1, písm. b) uváděcfch ustanovení zák. 
Č. 76/1927 jest ten, že, bylal..li smlouva uzavřena doj e dno 'h o rn ě
s í c e .od vyhlášení zákona, plati úmluva .o přesunutí přímé daně i-;po 
dni, kdy by ustanovení § 341i ,nabyli o účinnosti až do vyp'ršení 
Ú ml u v y, kdežto smlouva. uzavře.Dá p o zdě.i i a obsahujíCí takovou 
úmluvu má v tom směru mít.i platnost jen rl ,o dne, kdy ustmov,ení 
§ 341 nabude účinnosti Č. 13647. 
»ručením« v § 265 č. 76/1927 nie- je mie'neny závazok rukojemský 
podl'a s,ú'kromného práva', ale je to, len v}rraz pre pTi-amU z o d po
ve dno- s ť za' daúový nedoplato:k Č. 15171 (Úr. sb. č. 2632). 
pmv,idlo súkromného pTá'va, že ]~ohradáv.ka veritel'a .i s vedl'aj.-šími prá
vamí prechádza ex Iege na Hrčítefa, ktorý ju vyplatil, 'neplatí pre obor 
práva verej:něho (daň.ového) Č. 15171 (!Or. ,sb. č. 2632). 
poznámku zahájení nucené dražby -nelze pokládati z.a knihov.ní zajištění 
podle § 2!l5, odsl. 3 zák. é, 76/1927 Č, 15676, 
ustanovení čl. JH uvoz. zák. k e:xek. ř. bylo předpisy §§ 284 a násl. 
zák. Č. 76/1927 v dosJ.orvu 'Přílohy k vyhlášce.č. 227/1936 zrušerno 
jen v příčině zajj.š,ťovánf přímých daní a ~ěch dávek a poplat~ů, II kte
ri'ch jest se říditi předpisy ushiJTIovenÍ řečeného zákona, nebylo však 
dotčeno v té části, která se týká zajištění takových pohledávek státní 
po'kladny, ,o nichž je p,řikázáno rozhodnutí i Hkvidování správním úřa
dům; zajištění na služelb.nilffi platě lze povoliti jen v mezích stanovených 
předpisy zák Č, 314/1920 ve znění zák Č, 177j1924č, 16489, 
zákaz zcizení a zadlužení (zavazeni); fideikomisární substituce: zákaz 
zaHžení 'po-dle § 364 c) 'dboč. zák ne -b ,T á n íi zClljištění daní a 'veře}n}'ch 
dávek, třebaže ne,poŽÍ'vají zá;konného zásta'Vního práva na ,nemovitosti, 
na nÍož vázne dotčť'n~ zákaz Č. 16667. 
zákaz zaťažiť .prídelovú nehnutel'nosť bez súhJa,su štátneho pozemko
vého úradu (mini,st.erstva' zemedelstva) ne'Vzťahuje sa na exekučné za
ťaženie pre ,d3'ne a vere'}né d'áv:ky č. 16348' (IOr. sb. č. 3412); s'rov. 
Č, g883, 11082 Sb, n. s, 
dokud nepominulo omezeni vlastnictví zákazem zcizení a zatÍ'žení bez 
svolení min. zemčdělstvÍ (dříve S. P. Ú.), nelze bez souhlasu mini
stérstva zemědělství na nemovitost, přidělenou z po,zemko'V-é reformy, 
vésti exekuci v n u cell ,o u dra ž b o II arIi k vy-mo-žení daní a ji.ných 
veřejných dávek Č, 17038; srov, Č, 14808; 9883, j 1082, 11869, 15813, 
k vymožení daňových nedopla'tků podle 'výkazu, znějícího. j-en proti dě
dici (fiduciáři), nelze ibez souhlasu svěřenskýeh nástupní·ků (fideikomj
sárnkh substitutů) vésti exekuci ani vnuceným vkladem zástavního 
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., . ezení atni vnucenou draž-bou nemovítos~í 
práva ~ez J~kehykohv v!lm k' m' .nástupnictvim (fideikomisárni su?Sh
knihovne zahz,enych s~ere.n.sd y r ,veřejné dávky za něž 'nemovitost 
tuci) , a to ani tentkrate, l. e7~6? 11526 12901' ']2.745,12030,11227, 
vě,cně ručÍ'č. 16721'; sro-v. c. , ' , 
5052, 4500. , .d t o 13 konk. ř, se netýká daňových pohle-
ustanovem prvllI'ho o s alVce ~ 
dáve-k -Č. 13411. '.; za v máhajícím věřitelem z titulu 
při exekuci ~a pohlevdavkY

b 
s~atu jsou ~ajetko'Vé hodnoty, na které se 

daně činžovm a da~e z o ,~~~t'atečnou určitosti tím, že' i~ou u:r~denť 
vede exekuce, .ozn~ceny ~b' , ". ,ve tak vy'kony z nichž Je plat1h dan 

b d z nichz se vy J.ra C'linZ , " v • • .. h 
ja:k u avy, " 'ivcht.o daní do budoucnosti stačl, ze.' Je JejlC 
z ?br~tuo; k z(abákav~~~á e Dvin-nost vymáh,ajícího věřitele k placení těchto 
pravm duvod z om p 
daní) již založen č,' 13671:, .. 'ho mají veřejnoprávní pohledávky, 
pokud není ustanov~no n~co lÍ'~~ -r,~zvrhu -~ej-vyššÍ<ho podání, mezi se
požívajíd ,ll?řednos~m~lo IP!a~,a .pr~estačí_li -rozvrhová 'podstata, jest je 
bou navzajemv st;Jne ,por: ',Še acelkov'ch částek Č. 17008. 
přikázati ,poifl1erne P?dle J 'h t' 'll: eráre vrátenia daňoiVých preplat
daňový dlžník Ine?1oze" sa 71~~a:(Úr sb. Č. 4032); smv. ,č. 3-364, 3568 
kov poradom prava c. 1 . 

úro sb. v, ' ne m o v i t o s t.i (§ 172 
činžovní viz též heslo: drazba vnucena 

ex. ř.).. . " V,," • orgány k -drařJbě nemovitosti podle § 172, 
p.r.ihlásf-lt sta! S'y'y'!H v~rd~l~10dle pos1edního .předpisu (§ 269, odst. 2 
odst. 2 e}\:. r. c.lnZ~'V~~-sud ~e'Pře:depsanou, zůstává mu Hm z,achO'váno 
zák. o pr: d) lak. " . t vnI I TO! nedoplatky tétO' daně podte 
predno~t~l ~ako.~ne ~r~v~~ ~~oadaň ~e.prve později' p.ředepsána, a s~ač!, 
§ 265_ rec. zak., 1 kdy v y ,v. '-."kami a příslušenstvím vy-účtuje a ltsb
kdy~ iI1

d
ed

l 
of,la. IkdYI da§n~llg ~:lr~~ nejpozději :při roz,vrhovém roku, třebas 

l1am! ',O-oZl po e~,· I' t v 16196 
. vv, v'stkou podle -l1olVého předpisu 'P' e'll. rOZl. IC. . v 
~ ~YS~l 'č~a v ovní daú přihlášena k dražbě ,částkou číselně přesně urc~'Ho~ 

y. a- 1,jn~ároveň -označena lako- daň dO~lld neph:de,psaná" postthul; 
a ;ten,I lOl dk odst 2 § 172 ex. ř. da:nový rozdtl, o ktery dodatne 
p:a:dvifil du~ ec~'"nYz'oVini dail .převyšuje ,částku :k dražbě přihlášenou pl eln. pre epsana . . 

rozh., ,č. 1~19~. 1 o zem k o- v á z nemovitosti, :která j-est o ve ~polu'Y:las!~ 
~d.O;.o v fhUj~ celá jednoho Ikaždého ze. spolluvlastliÍku a le:~t 1; pn 
mCd \ P~s~d' ea'lní části nemovitosti lpfikáznti ,celou 'částk-ot1 z ne]vysšliho vy .razem I" , 

Ipod.ní Č, 14262, _ , , '.' 345 ds! 4 
d' h dO • (zák č 76}1927): zmocnem berlllch uřadu podle § ,,o . 'I 

uc o. v~ 76;19.27 ,nejde ta:k daleko, aby s.e v ~astoup'eni statu ... Dl.?h I 
zak., " 'u'c"'-"em vzdávati i nabytých knthovmch prav pro dane, Jlch .. -s pravmm 'lhl>.. ~ • 

vymáháním jsou pověřeny č. 13416., v' , , , • , I 0-
n~vrhu na povolení e:xekuee zabaventm a p.ľlkazall1.~ :k vybra~l ~Q ,. 

~l .cl' ek státu za vymáhajícím věřitele~ z tt~ulu sra~ek n~ dan II 
cl~oda:vOU zaměstnan'ců vymáhajícího věřitele, J.est ?Iajetk5yva hQdn~f~! 

'kterou se vede exekuce, s dostatečnou urc1tostr oZ'~:ace?a; uve dl 
'~~máhající vě,řitel jména jednotliv~'ch zaměstnanců a pnslusne ohVD Y 

berních s.p.ráv č. 13671. , h d' k t'tu 
ovolení exekuce zabavením a .přikázáním ok vybrám po le, ave s.a ,v 

:i~ v máhajídm věřitelem z titulu srážek na da~ dŮ,c'hod:oV?U, o k m,~z 
. t y mahajíd věřitel povinen při výplatě sluzehmoh poz1tku svyeh 
JeaSmě~rnanců může $e státi i co do pohledávek státu,. jež dosud'. ne
z 'kl J'en 'když J'e J'iž rnlatně založena 'zákonitá Ij)OVIllHost vymaha
V1!"" y,Y .. ' 13571 jící:ho věřitele ok provedení, srazeM c. . 
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význam llsta·noveni ól. XVI, odst. 1, písm. b) uvoz. liSt. k zák. o př. d. 
je ten, že, bYila-li smlouva uzavřena do jednohO' měsÍ'ce od vyhlášeni 
zákona, .platí úmlu'Va o přesunutí: 'Přímé daně i po dni, kd-y by usta
novení § 341 nabylo účinnosti až do vy-pi'SenÍ úmluvy, kdežto smlouva, 

. uzav,řerná později a ohsahující takovou úmluvu, má v tom směru míti 
platnost jen do dne, kdy ustanovení § 341 nabude účinnosti č. 13647. 
ujednání zaměstnavatele se zaměstnancem ·e placení důchodové daně 
za ně'j se vztahuje na p o zdě j š í přirážky k důchodové dani za
vedené zákony ze dne 28. listopadu 1931, Č. 177 a ze -dne 15. čer~€once 
1932, Č. 120 Č. 14303. 

výdělková: nejde o nedovolené přesunutí výdělkové daně, ne'vlatilMli § 341 
zák. o př. d. za spomou dobu Č. 16629 (Úr. sb. č. 3629). 

z jízdních lístků viz heslo: a lito b u s. 
z motorových vozidel (§ 75 zák. Č, 198/1932 a § 89 Č, 77/1935 Sb,): doba 

trvání přednostního zákonného !práva zástavního pro daň z motorových 
vozidel č. 15929. 
pouze nedoplatky daně z motmových vozidel za dohu dvou let, ,poči
táno zpět ,od doby prodeje, požívají :přednostního zá:kol1mého práva zá
stavního TI a- vozidle č. 15929. 
ustanoveni § 265 zák. č. 7'6/1927 ve znění p.řfiohy k vyhlášce minis
terstv'a finC\!ncí č. 227 j1936 platí též o ,přednostním zákonném zástavním 
právu pro daně z motorových vozidel č. 15929. 

- z obratu: příjemce dodávky (výkonu) jest jen tehdy oprávnčn předpoklá
dati, že v podnikatelské ceně jest již -zahrnuta daň z ob-ratu, jestliže 
byJ,a stanovena jed II o t n á pod II i k a tel s k á ú p I a t a a neusta
novovala-li úmluva nic jiného č., 14602. 
přesunutá: -pwdatelem na kupitele jest částí trhové ceny hez rozdílu, 
je-li v ní zahrnuta Ci zvláště počítána, a promlčuje se v téže době jako 
trhová cena č. 15011. 
bylo-Ji, sI?luveno, že daň z' obra-tu nebude účtována, bude-li zboží vy
'vezeno, ]e:st sleva této daně závislá pouze na skutečnosti, zda zb'1ží 
bude vyvezenO' čili nic č. 15021. 
smhtvné presunutie zarplateného paušálu na dani obratovej nie je neprí
pustné č. 15338 (Úr. sb. č. 2750). 
'splatnost dané z obratu me-závisí na doručení platebního rozkazu 
č. 15721 (Úr. sb. č. 3004). 
daň z obratu patní do druhej triedy kankurzný-ch pohl'ada\'ok (§ 55 
kO'nk. por.), ,kecl' od jej ~ pIa t n o s t i do vyhlášeni.a konkurzu ne
urplynula ešte: doba troch 'mkO'Vj nezáleií na tom 'že časť štvrťručia na 
ktoré ~a daň vzfahuje, spadá do doby dávnejšej než 3 roky pred' vy
hláseulil)} ka:n'kufzu; smerodatný je Ilen den sp:!arnosti dane č. 15721 (Úr. 
sb.č. 3004). 

Dáni na místo placení viz hesIa: správa (prO' vady), neplatnost 
s m I o u vy. 

Daňová sleva vjz heslo: pod n i k. 
Dar (darováni): zkrácení povinného dílu viz heslo: díl povinný. 

pokud Jde o darování po připadě o smíšené darování -viz též níže d -a r fl ~ 
rpřípad smrti. 
odevzd~valo:l~ dítě 'rodičÍlm, s ,nimiž žilo v-e společné domácnosti, celou svoji 
mzdu, JSou castky, pokud by převyšovaly ho-dnotu tO'ho čeho. se- dítěti do-
8ta10 na výživě a, z3iopatření, darem, nebylo-Ii nk jiného' ujednáno č. 14939. 
nejde o smlouvu úplatnou, nýbrž o darování, dá-Ii si žena něco. slíbiti jen 
za to, že hude s mužem žíti jako druŽlka 'žirY-ota č. 1"5736. 
pokud nejde o darování: pokud nejde ani o podmíněné dctrováJní ani o smí
š:~lév.~?rování~. zavázacl-H s~ ten, komú byly odevzdány vkladní :knížky, živiti 
dnveJslho majItele vkladmch knÍ'žek za peníze na nich uložené č. 15773. 
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"d bezúplatnou smlouvu, převezme-oji kup-itel ?sobní závaz~:k poskyt~ 
neJ t~ o ':'1 kllpní ceny určitá plnění prod?teh a,nebo po Jeho smrh nou I na: sraZ{l\ , ... 1 - v· . d . , 
tfetírri osobám, ani o smíšené darován!, "n~b'yht-lJ VStlV,sm .;tVCkl pn Sl~ nsatnl 
-smlouv vědomi, že obecná cena nemovIÍ'ostt Jes ve Sl a ze., up.ce~.Je. a-

y ........ cena l'en proto aby se ku'piteli dostalo -nemOVItOSti zcasb bez "novena mzst _' , 

úpltal~Y Čt' n158k3dl0' <1'l11e";';"'ě <;ouložil s provdanou -ženou, mimosoudně uznal jes lZe e, '-' ~ . '-u - ... v 'h o d v • t 
k dítěti kterému svědčí- zákonná domnenlka manzel~ke ~ pu:,o u, ... ~e les. 

v. ' , o"cem (zplodite'lem) 'Onoho dítěte a za:vazal-h se Je vyzlvovatI, 
pnrozenym \. " "h dO d 'b'" J'de 
ne·de O' uZfnání nebo slib plnění bez zava~ova'~l' 0

0
, uv-o ,u~ ny' r!- , 

o hlatný závazek, třebas nebylO odu:m~n mLUnze:lsky puvod dltete, zejmena 
b lo-li to ještě mo-žno č. 16676; srov. c. 17106. "."V " ' 
-Je ,o platnoll úrplatnou smlouvu, nikoli o darovam! JesthzE' ~e ~vobo~r.y 
~aměstnavatel zavázal platiti své b):'valé hospodY!1l po" s~.on~ell1 I~ome~u 
doživotní důchod za její služby a za to, že s fl! udrzoval l'11hmm porner a ~e 
·í takto byla zmarena vyhlídka na si'l9..íek č. 16~31. ." "',' 
1 . , "ha smlouvy I·estliže se t. zv . .přirozeny -ot'ec (zplodttet. uznav-allel 
pravnl pova " Id' v· vy' ChO'VU man 
své otcovstvi) zavázal, že hude hraditi "náJk a y 'na vyZ1VU a '..., -
že.]ského dítěte třebals se tak stalo terprve po u,pl)llnuh Ihůt~ k poprem man
želského pllvodu dítěte (§ 158 <>bč. z.ák.) č:,171<!6; slIJy. c .. 166:6 .. 
předmět darováni: předmětem daravaní mu ze- byh 1 zrlZem osohm služeD-

nosti č, 13945. .' (§ 12"1 b' '1) 
notářský spis (z á k. c. 76/1'871' ř. z.): SlIb vypravy, ~--, o c. ~a.<. 
přes meze zákonné povjlI1n?~ti ~ výpravě, ať !u ta!~ova 'PQovm:n~st nebyl:~ 
a1' byla po právu jen menSl m,:f.Ou-, Jest yov ... azovah za dar0...vam bez od ~ 
vzdání, jež vy-žaduje formy .notarského SpISU c. ,132490; sro,,:. c. ,941~! 15899. 
k právnímli jednání jímž postoupi1 otec SVLlj narok na sluzebm pozltky d~
tem a jehož -dúvod~m byl nárok dět~, n~ výživu, neby)o třeba formy notár
ského spisu, ani schváleni opatmvmc-keho soudu, am ustanoveni opatrov
'níka k činu ,č. 13-626; srov. č. 10749. 
předpis prvého. odstavce čl. 2,73 obeh. zák:,.,-zah!nuje ,též 1ibe-ralit~ a můž~ 
proto i dare.váni býti obcho~e~; v ... tom pnpade n~.;t~ ~ dar:oyaclv smlouv: 
bez skutečného odevzdání ve Cl potreba fo.rmy notars:keho SpJSU c. 14286, 
v témž smyslu č. 11185,8972,7197. 
k darování ,nábytku nezleti1ým dětem odevzdaného není třeba ani notářského 
spisu, an.i soudního schválení č. 14858; srov. č. 11374. 
daro'Vání v podobě smlouvy ve pro~pě'crh třetího (§'. 88~ c:~č: zák.) n~vy
žaduje forrny notářskéha spisu, nent-li smlouva, meZI. shbuj1'clm ~;pror:l1t~n
tem) a ,příJemcem slibu (stipulantem) darovaClm shbem bez slrntecneho 
odevzdáni č. 16468. 
dal-li si otec při postoupení nemovito~ti j~dnoml: z dě~í v ~Jíbiti, ~e, část p~
sturp:ní ceny vY'P-lati přejimatel [}Iemovlto~;fi druheml! -cilte.tl, nab,y~a obmys
lené dítě nároku na splněni smlouvy v jeho prospech sJednane I bez p~o
hlášení své vúle, třebaže závazek převzat~' ve prospěch třetího nebyl pOjat 
do písemné po-stupni smlouvy č. 16468. 
dohodne-li se třetí osóba s dlužníkem, že opatří jeho věřiteli plnění (§ 1404 
olbč. zák.), aniž se jí má dostati za Její plněni vzáie,~?é ,ho-dno~y, j?e o da
rovací slib, k jehož platnosti se ,vyzadu]ť forma notarskeho SpISU c. 16356. 
skutečné Odevzdáni (§ 943 obč. zák.): prohláSIl-li vlmc;tník nemovitosti v !is. 
tině, že nemo~ritost daruje, ',že ji postoupil 'Obdařenému do-, neo.mezeneho 
vlastnictví, a dal-li výsloW1~' souhlas k tomu~ a'?'y v'lastlllcke pra:vo k ~e
movitosti bylO knihovně převedeno na obdareneno, a odevzdal-ll obdare
'němu tuto Ustinu, ,projevii Z>řeteI.ně vážnou vůli, nemovitost mu ~:7jen daro
vati a:le ,i odevzdati a obd3!řený darování v tomto smys'lu pn]a<l; v ta
kovém případě nešlo' o -darování bez skuteč'ného odevzdaní č. 13168; srov. 
Č. 4445. 
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skutečným odevzdáním (§ 943 obč. zák.) je vložení peněz dárcem na vkladní 
-knížku, ná1ležející v1astnkky 'Obdarovanému Č, 15946. 
jde o skutečné odevzdání (§ 943 obč. zák.) pohledávky postoupené z dů·· 
vodu ~arovállí, sta.J.o-li se odevzdání' -postupní nebo jiLoé Jistin.y, prokazující 
pohledavku ve smyslu § 427 obč. :zák, postupníku za současného uvědomění 
postoupeného dlužníka o postupu č. 16480; sr:ov. Č. 10749, 9793, 5980. 
poukázal-Ji, patron farnímu ohfO.Čí k rukám faráře peněžitou částku, -nrč,enou 
podle patro'llov,a úmyslu zčásti k splnění Jeho patronátní povinnosti vl'iči 
famí obci a zčásti jako dar pro určit), účel farního obročí, jde o platné 
darování i bez notáfské'110 s.pis-u Č. 16565. 
odvolání daru pro hrubý nevděk (§ 948 obč. zák.): odvolání daru podle 
§ 948 obč. zák. .předpokládá je.n, že lze obdarovaného trestně stíhati pro 
ublížení na těle nebo na cti, nevyžaduje však, aby obdafený byl trestně 
sHhál1 anebo při trestním stíhání odsouzen č. 15298. 
urážlivé výroky ·obdarovaného, pro-nesené v rozči'lenÍ proti dárci neodtt'vod
úují »hrubý nevděk«,_ jestliže byly dárcem vyvolány č. 15534. ' 
poskytl-li otec z-a živa své dceři otcovský podíl, jde o daro;vání 'Odvolatelné 
pro hmbý Inevděk proti dárci č. 15,g90; srov. č. 13'249, 9412. 
žádost o vrácení daru pro nesplnění předpokládaného prospěchu: vrác-ení 
daru nelze -se ';omáhati na universál-ním dědici obdarované .osoby proto, že 
se dárci nedostwlo očekávaného prospěchu, jestliže pohnutklou darování 
nelbyl výhradně rprávě tento ,pfedpoklad; Ineni tu ani bezdu'Vodné oboha
cení, ježto šlo o platné plnění dárcovo ř.. 15079. 
na případ smrti (§ 956 obč. zák.) č i mezi živými? ,odevzd.l-,liotec jako 
pOjistník před svou smrtí životni pojistku třetí osobě v úmyslu darovati 
tuto pojistku svému dítěti, jde o· darování mezi živ)'mi č. 15386. 
nejde 3'ni o ·darování ·na pHpad smrti, ani o darování bez skutečného ode
vzdání, bylo-Li Ipři Ipropachtování 'pozemku ujednáno, 'že po úmrtí prop'OJch
tovatele z'a pachtovní doby mají býti předmětem pachtu ještě další pozemky 
a' ,že.. veškeré plody (ovoce) z pozemku, které podle pachtovní smlouvy 
na-Iez~ly ipropachtovateli, připadnou !pachtýři bez zvýšení pachtovného; 
pokud me-lz.e .'odporovati takové smlouvě pro zkrácení přes po,lovici Č. 15793. 
předpokladem platnosti darování mezi živými jest, aby se ·odevz-dá,ní daru 
stalo ještě' za dárcova života č. 16710. 
neplatnost zmocňorvacíh,o příkazu na případ zmocnitelovy smrti (mandatum 
morHs causa) č. 16710. 
zusta-viteluv příkaz daný jiné osobě, aby po jeho smrti naloži-la s pozůsta-
10stn1m jměním určitým zpusobem ve prospěch určité osoby (manda,tum 
post mo,,-tem), je neplatnýč. 15710. 

Datio in solutum viz hesla: .placení) správa pro vady, nelP'llatnost 
srn I o II V y. 

Děvka veřejná: :p ř e d II o s t ní z á st av:n í p rá'V'o viz. též hesla: dra ž b a 
v:nucená n,emovitosti (rozvfih) (§ 216, č. 2 ex. ř.), daň, po
ph tk y. 
nárok státu na zaplacení nedoplarku danf a ,dávek z :hy:peroohy přejí
mad ceny na zabraný velký majetek .pozemkový podle § 51 náhr. zák 
zahnnuje v sobě i čistě osobní a teprve -po pfevzetí male.tku státem 
vz:nirk,l~ daň-o-v~ a dávlcQlvé závazky tahCl-, kdo by'! v dO'bé ,převzetí 
vla:stmkem; kll1h-ovní přeVOd majetku po jeho převzetí státem na jinou 
osobu ·není rp-řekážkou tomuto právu státu, a to ani tehdy, byl-!li sohvá
len státním pozemkovým úřadem č. 14349 (Úr. sb. č. 2077). 

z jízdného: nepoživá zákonného zástavního rpráva -podle § 21 zák. č. 1161 
1927 Č. 13842. 

z majetku a z přírůstku na majetku (zák. č. 309/1920) viz též heslo: 
dražba vnuce,ná ~n.emavitost-j (§ 216, Č. 2' ex. ř.). 
P'?~U~ se ~ár~.ční prohláše~í peně~ního ·{~s.tavu, veřejrně účtujícího, k za
jlstem vereJnoprávnlch naroku ve smyslu vlád. nar. č. 87/ 
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1918 (odst. 5 prov. nař. č. 46/1919) vztahuje i ,na dávku z majetkU 
a z rpřírustku na majetku; zaručil-li se peněžnÍ' ústav jen do určité výše, 
'ručí jen za -dan.ě a dávky v té výši, nikoliv i za jejich příslušenství, 
vypl)lvajid z této; částky ,č. 131~4; s:-o:. č. ]7008. . " y 
paušální ujednám poradce v~ f}'nancmch vecec~ ,0 obs!aravall1 VB~c!~ 
řádných daňových veCl za pevnou rocm .odmenu se nety.Jca 
dávky z majetku' a z .pŤí:U~tku na. maj-etku y~' 15194. y, . 
rpřtpad, v kterém z garancmho proleVt! zaruc.1Ť~le, ze rUCl s~~tu »za da
ňové dluhy určité- osoby, resp. za da'ne, ktere JI bud~u vymereny«, b~lo 
vyvoděno, že se zaručení vztaJhuje i ,na: dávku z majetku č. 14679 (Ur. 
sb. Č. 2284). 
§ 62, odst. 1 a 5 (věcn~ ručen~ nemovitosyti za dávku): k~o prodal va 
knihovně převedl nemo;ltost p r e:rl 8. ~etn,'em 1920,. zava~av ,se, z~ 
veškeré nepřevzaté a p.red v.kla.dem trhove smlouvy kmhovnt vaznOUCl 
dluhy a závady »ze svého zastoupí a '~ výmazl~ lP'řivede«~ .není Vp?·: 
měru k nabyvateli ani podle smlouvy all.1 podle' zakona pov~nen zap-IatJt: 
státu nedoplatek dávky z majetku, který .byl na prodané nemovitostI 
vložen jako závazek prodatele, a nemovitost od záavzku toho zpr:ostiti 
Č. 13320. 
byla-li -nemovitost, která patřila prodateli dne 1. března 1919, prodána 
.př-ed 8. květnem 1920 jest prodatel osobně -podroben dávce z ma
ietku a z přírustku '~a majetku, připadajíd -na prodanou ne'~ovitost, 
nelze však proti nabyvateli uplatň.ovati ru(:enÍ prodané nemovltosti za 
osobní dluh prudatele; byl-li přes to nedoplatek dávky z majetku vlo~ 
žen _na prodanou nemovitost jako závR'zelk pro datele v době, kdy vlast
níkem nemovitosti již Ibyl (další) nabyvatel, bylo věcí (dalšího) naby
vatele, aby se hránil tomuto vkladu jako neop'rávněnému, nevznikl mu 
však z tohoto vkiladu nárok 'Proti prodateH ani na de1puraci, ani na za
placení dávky státu podle § 1404 obč. zák. č. 13320. 
uplatnění věcného ručení za dávku z majetku podle § 62 nemuže se 
státi pří-mým exekučním zákrokem proti novému vlastníku nemQ'Vitosti. 
nýbrž teprve zvláštní platební výzvou ve smyslu prováděcího nařízení 
č. 453:/1920 k §§ 52, příp. 61, posl. odst.); je-li exe;kuční ná'Vrh op,řen 
jen a platt-bní výzvu, :wějící na býv-alého vlastníka nemovitostI, nelze 
mu vyhověti č. 14318. 
bylo-li !pra'Voplatným správním aktem vysloveno věcné ručení nemovi
tosti za příslušnou část dávky z majetku dřívějšího vlastníka nemovi
tosti,. bylo tím zároveň vysloveno, že se toto ručení vztahuje na dobu, 
kdy zákon o dávce z majetku ,nabyl účinnosti; pokud je soud vázán 
tímto aktem Č. 14440; srnv. Č. 3282, 5804, 8650, 11656. 
ak vklad nebnl í~adne prihlásený k súpisu podl'a vl. nar. 'č.. 110/1919 
a dávka z majetku neho1a za!pIate-ná, ručí vklad za dá\~ku z majetku 
i sumami uloženými pn 1. ma-rci 1919 a žalobce -na .j-c,h vyplatenie ne
mMe byť vyhovené Č. 16263 0úr. sb.č. 3380). 
odst. 3 (přetržení promlčecí lhůty pro přednostní pl'á~o): soudní.m vy:; 
máhánim není druhé knihovnÍ- zajištění, byla-li dávka liž dříve 'kmhuvne 
zajištěna, třebas jen záznamem podle § 38, <liŤ. c) knih. zák a ·čl. III 
uvoz. zák k ·ex. ř. Č. 15020; srov. č. 6122, 7393, 12734, 1353~. 
třHetá lhůta pro :promlčení přednostního' pořadí dávky z majetku se :pře
rušuje prohl·ášenÍm kO'lllkul'sU :na dlužníko'VD jmění jen tehdy, byl-li kon
kurs iprohlášen na návrh státu Č. 15778. 
§ 63, č. 7: uplatňovanie nároku na vrátenie Ipreoplarku dávky z ma\jetku, 
ktorý bol finamč,ný,mi úradmi už určen)r, poddlžníokou žalobou - p-atrí 
na porad práva Č. 16260 (úr. sb. Č. 3364). 

obecní viz též hesla: dr'ažha vnucená nemovitosti (§ 216, Č. 2 
C:x. ř.), -obec-ní dávky. 
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- z II á j e m.fl é 11 o: ani podle pravidel o vyhkání dárvky z .ll á j e m II é h o a 
v,o d n é h, o, II e n í po uplynutí 14denní ,lhůty uvedené v § 4 (§ 6) pra
videl za'V,aza'll k z ap 1 a c e'll í proti obci jedině majitel domu č. 14361; 
srov. Č. 7210, 8122. 

- z přirůslku hodnoty nemovitosti (nař. Č. 143ý1922, dodatek 111.): obecná 
da'Vika z pnrastku hodnoty nehnutel'nosti (§§ 37, 44, odst. 3 zák. Č, 329/ 
1921, § 26, odst. 2 Dod. III k vlád. nar. č. 143/1922) llepožÍvá pred
nostného poradia pri rozdeJení dražo'benj kúrpnej c.eny nehnu'tel'nosti 
Č. 15881 (Úl'. sb. č. 3129); stejně Č. 10041, 9730 4159. 
zajištění dávky z přirůstku hodnotv nemovitosti ~e děie obdobně podle 
§§ 284 a dalšj;ch zák. o ,p-ř. d. č. 14616; a to i za úč~nnosti čl. V, Č. 5 a § 
zák. č. 69/1935 Č. 17259. 
odhad, řízení; při stanovení obecné ceny pozemku k určitému dní 
jest přihližeti i k omezením, která v té době na základě zákontl. ° p.o~ 
zemkové reformě stíhala vlastníka pozemku, odnímajíce pozemek ten 
z volného trhu č. 13407; stejně Č. 16322': srov. ,č. 12339. 
obecná hodnota věci jest její směnná 110dnota a ie totožná s cenOll 
prodej-Dvou Č. 16322; srov. Č. 12339. • 
v odhadním řízení za účelem vyměřeni dávky z příl'ů,stku hodnoty nemá 
hodnota investic vliv na stanove·ní hodnoty pozemku, jež má býti' určena 
soudním odhadem Č. 13407. 
§ 35 odhad. ř. č. l00}193'3 se týká jen řízení exekučnIho, nikoUv i od
hadního řízení za účelem vyměření dávky z Ipřírůstku hodnoty Č. 13950. 
k provedení odhadu nemovitosti za účelem vyměření dávky z přírůstku 
nemovitostí Č, 14688. 
při zjišťo'Vání obecné hodnoty nemovitosti za účelem vyměření dávky 
z přírůstku hodnoty jest přihlédnouti k trllOvé, prodejové i výnosové 
ceně nemorvitosti 'č. 15455. 
proti usneseni, jímž byla stanove'na odhadní cena nemovitosti, příslu
šeji dotčenému účastn~ku ''Opra'V1né prnstředky pOdle zák. o nesp. říz. 
Č. 100/1931 Č. 13950; srov. Č. 11030. 
není nezákonností, nebyla-li výměra oceňovaných p.ozemků za účelem 
vYI?ěření dávky z přírůstku hodnoty zjištěna podle situačního plánu 
CIvilního geometra, nýbrž podle údajů sdělených katastrálním úřadem; 
odchylný údaj civUniho geometra není ještě ,dťlkazem nesprávnosti sdě
lení katastrálniho úřadu ,č. 14125. 
není nezákonnosti (§ 46, odst. 21' zák Č. 100/1931 v doslovu čl. V, Č. 1 
zák Č. 251/1934), uznal-li soud, oceňuje výsledky zna.Jeckého důkazu. 
že nejde o rpozeme,k stavební, nýbrž o pozemek zemědělský č. 15192: 
j~e O' nezák.onnlŮ5t, opominul-li soud při zjišťováni' odhadní ceny pří
deIových pozemků zji;stiti vHv zákonného zákazu zcizení bez souhlasu 
SPÚ. a jíných omezení z důvodu přídělu (§ 37 příděl. zák.) na obecnou 
cenu .odhadovaných nemovitostí Č. 16322; srov. Č. 13407, 12339. 
pře,:zetí dávky ktipitelem~ právní povaha ujednánI mezi prodatelem a 
kuplte1'em o -přervzetí povi1lJnosti zarplatiti dá'Vku z přírů'stku hodnoty 
nemovitosti Č. 16116. 
r.ozhodovať o VZiThiku, trvaní a zániku dávok povahy verejnoprávnej 
p~rvolané sú .nie súdy, ale prílSlušné ac1ministratívne ,úrady Č. 16245 (Úr. 
• b. (;. 3296); svo,v. Úl'. sb.č. 1'960. 
n~rok na z~rracení dávky z přírůstku hodnoty, kterou 'v krupní smlouvě 
prevzal kUpltel, nelze sčítati (§ 5S j. n.) 's nár,o:kem na zaplacení kupní 
ceny Č. 14126; srov.č. 2553, 6811, 16116 
Í!ml~lVo~u" že kupitel ponese dávku z přírůstku hOdnoty, nabyl prodatel 
opravnem domáhati se na kupiteli aby zap-Iatil dávlku přímo přísluš-
nému úřadu Č. 14654. ' 
převzal-li <k1!pite} smJouvou zá1va'ZeJk zaplatiti dávku z pfkůsi'ku hod ... 
noty nemOVitostI, může se pro.datel domáhati na ku,piteli splněni to-ho-to 
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záva~ku ihned, ja'kmi,le 'byla dávka předepsána; povinností prodatelo
vou jest, aby učinil vše, co je nutné v zájmu kupitele, .který pr.e'Vzal 
smlouvou ,plnění tohoto závazku č. 14654; srov. Č. 2443, 2553, 4373. 
neplatnosti ujedná-ní o p1'Oění dávky z .přírůstku hodnoty nemovitosti jest 
OiOŽ"lO se domáhati ne'llledíc na sjednanou trhovou smlouvu Č. 16116. 
.převzal-li kupitel při sjednání trhové smlouvy závazek k zaplacení 
dávky z ,přírůstku hodr1'Oty nemo'Virosti důsledkem prodatelova ujištění, 
že dávka bude činiti jen určitou vS',ši, není kupujíci povinen zaplatiti 
vyšší dávku, než jakou mohl slušně předpokládati podle toho, o čem 
jej vrodatel ujistil Č, 16116. 
ujednání mezí zcizitelem a nabyvatelem o převzetí povinnosti k zapla
cení dávky z přírůstku' hodnoty ,nemovitosti je zpravidla zvláštní, samo
statné ujednání, které není nutně podstatnou, neoddělitelnou součástí 
kupní smlouvy, nýbrž jejímž právním důvodem je .převzetí pl-nění 
(§ 1404 ohč. zák.), a hyla-li již zaplacena p:rodate,lem, i nárok na ná
hradu nákladu (§ 1042 obč. z~k.) Č. 16116; srov. Č. 2616, 2553, 3977, 
8966, 9695, 10632, 14126. 
ak preda'Vatel' dávl{U z prirastku hodnoty nehnutel'nosti, ktmú kupitel' 
neprevza,l, včas nezaplatil a v důsledku toho bolo na nehnutel'nosť vlo
žené e'xckuč'llé záložné práv:o, je ,ku-pite!' z'avinením predavatel'a skrá
tený v s'Vojom vlastníokom práve a rnóže požadovať, aby hO' preda
vatel' tohoto zaf.aženia spmsti1 (op-atdl výmaz exeku6ného záložného 
wá"a) Č. 162cl5 (Úr .• b. č. 3296); sro". Č. 12653. 
převzetí dávky prodatelem: zaJplatil..,Ji oIl3Jbyvatel dá'v'lm za několik spolu
vlastní-ků zcizite!lů, jest opráv;něn -domáJhati se postihem podle § 1358 
obč. zák náhrady ,na každém spoluzciziteli solidá.r:ně Č. 15043,; srov. 
Č. 5504. 
spoluvIastníci - zcizitelé - jsou povinni zaplatiti ,dávku solidárně 
Č. 15043. 

Dávky pojištěni nemocenského viz heslo: poj.j š t ě TI i s o ci á I n í. 
- výměnkáfské viz hesla: dražba "nucená nemovitosti (§§ 216, 

posl. odst., 227 ex. l.), v Ý měn e k. 

Defensivní známky viz heslO': z ,n á m k y. 

l>efinitiva, definitivní ustanovení viz též hesla: s m I o u v a s 1 uže b 'n í, z a m ě s t
n an c-i ob e C'll Í, pe TI ě žn í Chll sta vů, s o u'kr,o m í, žel ez
ni ční. 

- bylo-'H ve služební smlouvě definitivního zaměstnance se spo:llkem ujej
náno, že zaměstnane-c může býti rprapuštěn za těch pOdmín.ek, za nic'hž 
může býti propuštěn státní úředník, nebyl spolek oprávněn rozvázati 
služebnÍ' poměr výhradně je!l1 z úsporných důvodů .Dodle zák. Č. 286; 
1924 Č. 13857. .. 
pojem >)'definitivního ust3!noveni« zaměstnance v soukromý'ch ,službách 
není občanským zákonem upraven Č. 15366. . 
podstatným znrukom defi,flití~ného služebního poameru je, že ho ne
možno ro'Z'Viazať výpoveďou č. 15040 (Ú:r. sh. Č. 2537 týkajíd se želez . 
zaměsÍ'!l3!nců); sro'V. však č. 15366 (pro býv. země historic:ké). 
z 'Pauhé skutečnosti, že byla zaměstnanci udělena definitiva, neplyne, 
že byl sjednán služeb-ní poměr nevypovědítelný nebo vY!Pověditeln)1 jen 
za určitýoh l'ředpok1.dít Č. 15366; srov. však Č. 15040 (úr. sb. Č. 2537). 
ustanovení »!l1a doživotí« se pokládá II souK-r.o-mého zaměstnance za 
ujedna,né jen, když to bylo vy;jádřeno mezí smluvci po zmlé úvaze' tak 

-jasně a zřetelně, že nemůže by ti pochybnasti a tom, že oba smluvci 
takové ujednání skutečně zamýšIeli; nestačí po případě projev zaměst
navatele, že jde o »životnÍ postavení« Č. 13688. 

8' 
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Deklarace zásilky viz heslo: d op r a važ e 1 e z II i Č II í. 
Deklarační protest viz heslo: směnečný zákon (§ 37) rozh. Č. 14714, 14755. 
Delegace soudu: v pracovním soudnictví n e n í přípustná delegace jiného soudu 

z důvodu vhodnosti (§ 31 j. n.) Č. 14004. 
dťJvodem :pro delegaci podle § 3,1 j. n. není bydliště většiny svědků 
Č. 15211. 

II r Č e II í pří s 1 II Š II é h o s o II d II podle § 28 j. n. viz heslo: pří s 1 II š
n o s t 'P o dle § 28 j. n. 

Dementia precox viz heslo: manželství (neplat-nost). 
Denní mzda viz heslo: sm 1 o II v a sl II fe,b II í. 
Deposice soudní viz heslo: s 1 o ž e II í II .s o II dll (§ 1425 obč. zák). 
Depositní list viz heslo: k tl i ž k a v k 1 a dní. 
Depositum viz hesla: exeku·ce 'podle § 325 ex. ř., smlouva schovaci", 

s 10 ž e :n i II S o II d u. 
Depurace viz hesla: d á v·k a z pří r Cl s t k u h O' d 1/1' oty n e m o v i t O' s t i, d e

purační pvinnost, pozemková reforma. 
Depurační povinnost: kdo proda,j' a knihovně ;převedl nemovitost před 8. 'květnem 

1920, zavázav se, že veškeré nepfevzaté a .před vkladem trhové smlouvy 
:~ni.hovnč váz,nouCÍ dluhy a závady ze svého zastoupí a k výmtťzu :p,řivede, 
nenf ve vztahu k nabyvateli ani podle smlouvy ani podle zákona pov~nen 
zaplcditi státu nedoplatek dávlky z ma}etMu, který byl na prodané nemovi
tosti vložen jako závazek prodatelův, a nemovitost ze závazku toho zpros
titi Č. 13320. 
bYlla-li nemovitost, která patřil'a pro dateli dne 1 .března 1919, prodána před 
8. květnem 1920, jest pro'datel osobně podroben dá,vc-e z maJetiku a z pří
rlIstku na majetku .připadající :ua prodanou nemovitost, nelze se však na 
,naby:vateli domáhati ručení prodané nemovitosti za :osobní dluh prodatelův; 
:byl-II přes to nedoplatek dávky z majetku vlož-en na prodanou nemO'vitost 
jako zá'Vazek prodatelův v dohě, kdy vlastníkem nemovitosti j-iž byl (další) 
naJbyvatel, bylo věd (dalšího) nabyvatele, aby se hrá,nil tomuto v,ldadú 
jalm neoprávněnému, nevznikl mu však z tohoto v,kla-du nárok proti pro
dateli ani na depuraci ani na zaplacení dávky státu podle § 1404 obč. zák. 
č.l~n . 
k započtení se nehodí (§ 1440 obč. zák.) ani vzájemné závazky depurační, 
týkající se směnečn)"fch -nemovitostí, ani peněžitá pohledáVka proti depu
mčnímu ,nároku, třebas je žádá-na alternativním zmocněním (§ 410 c. ,ř. s.) 
tarké pe:něžitá částka č. 14794; srov. v témž,e smyslu č. 10685, 11749. 
dohodu o depuraci jest vž,dy vykládati slušnč ,hledíc na okolnosti jednot
li'Vého případu č. 15'681; Sf:OV. Č. 16044. 
nespJnění depuračního závazku ve smluvené mčité době neopravňuje k od
stupu od kupní smlouvy, jde-Ii o zcela podřadné břemeno Č. 15681. 
advokát, vystupující při sjednání trhové smlouvy o neru-ov.Hosti jako spo
.Iečný právní. poradce (zástupce) obou smlHvců, odpo'V~dá za škodu vzešlou 
smluvci z opominutí p'řimM,eně 'Zabezpečiti splnění dep:urač.n~ho z,áva'z·ku 
Č. 15945. 
ne 'každé porušení depuračnírho závazku opravňuje kupujídho žádati zru
šení smlouvy trhové podle § 918 obč. zák.; ujednání Ol depurad jest vy
kládat vždy způsobem slušn)"/rn a podle jeho účelu se Zrřetelem k celkovému 
stavu věci, ať již jde ,o vedlejší ujednání, nebo :0' podmlÍnku :kupní smlouvy 
Č. 16044,; srov. i Č. 15681. 
věřitel, p.ro něhož jest vlložena na dlužníkově ,nemovitosti kauční hy,poteka 
pro nároky z dů'Vodu depurač.ního závazku, nemůže se podte m-lsudku, 
·který vymohl hypotekámí věřitel proti němu pro pohledávku hy.pote:kární, 
'která měla býN delpuro'V"ána a př-esahovala výši lkauční hypoteky, domoci 
sporem proti hYIPotekárnímu dlužnÍlk,u z kauční hypote.ky poznámky knihovní, 
že kauční hypote.ka j-e vyčeI1pá!TIa a vykonatelná Č. 16686. 
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ts h Landbank registrierte Genossensehaft mit besoluankter Haftung« v Dě-»Deu ce, , v, ' 

číně· viz heslo: dovolael f1ze~~·v v • ' v., " ' 

Devalvace měny viz' hesla: měn a,. '~' OJI S ten 1 sml u v n I, z 1 V o t II 1, V y
živné zasilatel (spedIter). 

Devinkulace ;iz heslo: k níž k a v k 1 a' d oU í. 
Devisová opatření: zák. Č. 55j1933, 187/1933, 131/1934, 245jW34, 54/1935, 74/ 

1936 Sb. z. a n. • . 
v d' lád nař č 55/1933 nevadí povolení exekuce ve prospech ClZO-

,?re ~~ho v vy~áhaÚciho věřitele Č. 13646; srov. č. 14258, 12978, 12843. 
,~~~~leni tuzemské Národní'banky je třeba až při výplatě výtěžku z exekuce 
Č. 13646; srov. Č. 15840, 12978, 12~3.. .",,_ 
povolení uhrazo'vad e:xekuee neva~l vant abav'~ dluzm~a, ze, kdyby tuze~ 
ská Národní banka nedala dodatecne po-volem, stala by se n;u ,n~nahra~l~ 
telná újma, poněvadž by výtěž,ek dosaže~ný .I?~o.deje?;, zaba:renych Jeho veCI 
nesloužil k uspokojení pohledávky vymahaj1'el'h~~ v.entel:e. c. 13646:.. ' 
k devisovým :předpisům jest přihHžeti teprve pn dlISPOSl;l, s exekuClfiI1m vy
f'ž.'kem a bude .na vymáhajícím věfi.telli anebo na eiXekucmm soudu, aby ".S~ 
t:prve při disposj.ci s ním p'Odle předpisu tě:c'~ zachoval, když tak neUctnl 

ovinný Č. 13646, 14258, lZ978, 12843; srov, 1 Č. 15Mq. k tvrzení po'Vinného v rekursu proti po'Vole'~l~. e'xekuce, z~. b~ľ oC~·lOte'n vy
máhaný dluh cizozemského: vymáhajídhO' vente.j~e,", z~pla.titl, ze ,vS'~k nedo
s 'hl souhlasu tuzemské Národní banky, nel'Ze p,nhhzetl' pro zakaz, novot, 
~~ní-1i to zřejmé ze spisů, na jejichž základě rozhodoval prvy soud 

Č. 13991. • k'·k ~ I' k byla s hlediska devisových .předpiSŮ 'není pre aZi y, aiuy pov.Q. ena exe· Hee ' , 
vykonána Č. 14258 (Úr. sb. č. 2024), stej;ně Č. 13646 Sb. n. s. • 
devisové předpisy pfijodou k plat,nos~i teprve, ~md.~-I;l mus~~, podle v vysledku 
exekuce dojiti k uspokojení pohledavky vymah~JlCl:ho venteJe c. 14258; 
Úro sb. č. 2024; 'stejně Č. 13646 S5;.:~. s., srov,. c. 12~3, 12978. • .• 
k otázce vzájemnosti s Němoec:koU' !IS~ C'O do vyko?u e;xek;,.uce .'p,od~e nssko
německých exekučnÍCh titulu se 'Z'retelem .na de'Vllsove preruplsy, c. 15840. 
be'Zdú'vodnost odpGt:u proti povolenI exekuce pQ!d~e ,říŠskol?,ěm. ex~u~nfh~ 
titulu D.pílfá-li se Ů' to že poviiruný nedos,tal do-vozn1 po'VoJelll ,na ZbOZl, )ehoc 
'kup"i cena jest vym~hána (§ 81, Č. 2 ex. ř.) Č. 15840. 
v tom že řišskoněmecké soudy posuzují devisoiVé předpisy při rozhodováni 
o e:x,e,kuč:níoh 11'ávrzich jinak, 'ne,ž je posuzují soudy tuzemské, anebo že se 
řílŠs:ko'llěmecké devisové- předipisy neshoduH s tuzemskými devi!So'V'ými před
pisy, nelze shledávaJi nedostatek ·nebO' pomšení 'Vzájemnosti s. Německou 
řj.Ší Č. 15.840. 
aj dohoda o t. zv. sú,kromnej kompenzácii platebnej podlieha, d.evizo'V~m 
predpisom a .preto má byt' - vo vzťahu 'k Rumun~ku '- kryta po:volemm 
Národnej banky tuzemskej i Rumunskej Č. 15868 ([Jr. s5. Č. 3082). 
devisové předpisy nevylučují zás,adně zabavení ,p'o~ledá.vky, "p'~ísJušeJící p~
vinnému proti tuzemské Národní bance ,z dttlvodu, z,e 'Poddluzn;l.'k :Iozl'l.y .CI'
zině 'PTo povinného "peníz.e k vyplacent uvedenou ba!ncmou, ?y~brz map len 
význam, až bude požadov-á'no ,na základě exekuoe zaplacenľ c. 15964. 
'V.1iv deviso'Vých předpisů ří<šskoněmeckých (řišs:koněmecký záko.n ze dne 
4. února 1936 o deviso-vém hospodaření) ,č. 16394. 
zaplatilac..li řÍ'Šskoněme'oká· firma iOla poutkaz, (§ 1400 obč. zák.) tuzemskému 
dlužníku Jeho dluh u říšswoněmecikého vě-řite'le, zanikl tím zárvazesk tuzem
ského ,dlužníka nemůže-li hýH podIe řfšskoněmec'kých devisových pře.dpis.ů 
upIatňo'Vána ni~otnost placení na jeho újmu, ježto nebylo dOikázá.no, že tu
zemský dluž'nik jalw osoba us.azená mim,o Ně~e~kou, Hši" z,na~ ~nric?tnos! 
pouikazu třieba,ž'ť .bylo p:laceni ,samo pro- z8Jk'az devlsovych predptsu 1lI100tne 
a bylo to, co. bylo .place·no, vráceno tomu, kdo platbu vy'!wnal: č. 16394. 
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z<1váza~-]'i se tll~e.mskj' vdlu~ník cizozemskému věřiteli, že mu zaplatí jeho 
p~hleda.vku v CIZ! o ~e.ne, az dostane k tomu potřebné povolení tuzemské 
Narodnt banky, mu ze se dovolávati jen přiměřeného odkladu č. 16415. 
nemůžc:li 'dluž~,í~k d,osáJhnouti devisového povolení tuzemské Národní banky 
pro ztr~t~ potre'?TI):ch dvokI~dů, ne~!llí odepříti vůbec uspokoJení cizozem
ského ventele.' nybrz můze aluh SIOZlti podle § 1425 obě. zák. ,ll tuzemského 
s0;td!-', ~ a to J v tuzemské měně, nezavázal-li se k placení v efektivní cizí 
mene c. 1'6415; smv. Č. 12529, 12681. 
ku.pitel zboží o~jednaného z ciziny ,na dobÍ1~ku II e'fl í oprávněn, aby od 
sm!ouyy ustOU~l" a zboží da-l k disposici, jestliže se ani nepokusil ohsta
raŤ! SI povolem tuzemské Národní banky k zapla,cenÍ' dobírkové částky 
Č. 16577; srov. č. 15840. 

Devisová povolení viz hes-Io: d e v.j s ° v á o pat ř e n í. 
Devisové předpisy říšskoněmecké viz hes·lo: d e v i s o v á o pat ř e 'n í ro~h, č. 

15840. 16394. 
Devisový kurs viz heslo: m ě fl a. 
Dědic' viz též hesla: nesiporné řízení (§ 41 h), od-kaz, oprávnění ke 

s IP o r u, po řad p r á v a, p o z Ů s tal o. s t. 
lil á hra ,d ní viz heslo: s u b s t i t II C e f-i de i k o m i sár n í. 
a n á je mni s m I ,o II vaz ů s t a v i t e J o v a viz heslo: s m I o II van á-

jemní (§ 1116 O'bč. zák.). 
nepominutelný 'Vliz heslo: dí'l povinný. 
a o d ,d č len í j m ě fl' í viz heslo: odd ě I ,e"fl' í j měn í. 
a -och r a II a fl' á je m c ů viz heslo: _ och ran a -ll á je m c ll. 
poslou,pH,ost dědická viz heslo: dědická :posloulp-inost. 
a p o- s 1 o ll' pn o s t cl o s t a t k ů s tře d ,fl í vel- i k o 's t i viz heslo: li s e d-

lost střední velikosti. -
p o s t a ven í děd i c e v D o z- fl s t a I o .g t ním říz e n í viz il-eslo: p o _ 

zi'tstalost. " 
P' o v i n 'n Ý díl viz heslo: _ díl P 'o v i n II \'. 
po,vv~Lál1i za dědice \'iz -heslo: pofízení posled'ní. 
a p rl S a h a VYJ e v o v a c í viz heslo.: p 'ř í s a h a vyj ev ° -v a c, í p- 0'

dle č 1.- XLII II voz. zák. k c. ř. s. 
s u b s t i t u ční viz hesla: s u b s t i t u c e f i d e i k o m i sár TI í, s v ě-

ře-nstvi rodinné -(rozh. č. 16331). 
a svěřenst\'Í viz heslo: s_věřenstvÍ rodinné. 
II 'll' i v e r sál 'n í viz heslo: děd i c. 
v e ř e j :ll' é h ,o s ,p o leč n í k a viz hesla: p o z II s t a I o 's t s pol e č 'n o st 

ve ,ř e j n á. ' 
záko.nný viz heslO': d·ědi'cká posloupnos-t, pozustalost. 
- předmětem platného postupu mÍlž-e býti i nárok dědIce na pozi1stalost, 

třebaže není ještě jisto, jakým Zpllsobem a v jaké výši tento nárok 
bude uskuteČ'něn- ,č. 13282. 
bylo-li zu.stavite:li (učiteli' na soukromé škole) za jeho života uIŮ'ženo 
pravoplatn.ým výměrem vrátiti přeplatek pensijních požitků, byla věc 
s konečnou p-latností rozhodnuta i proti jeho, pozÚ'stalosti (dědicům) 
a není do'puštěno opětné projednávání též,e věci pořadem práva ani 
z důvodu přechodu závazku na dědice" č. 13446. 
k~žd~, z ~něk?lika dědiců, jimž byla ,pozůstalost odevzdána, jest -opráv
necn domahah se vydání části cenných papírů na tom, II -něhož- byly pro 
pozůstalost složeny; pokud je-st cenné papíry pokládati za věci děli
telné ,č. 13512. 
při nehodnosti dědice mají vyz,nam (§ 541 obč. zák.) jen takoví po
tomci nehodného, -kterým příslUŠí- vlastní dědické právo č. 14037. 

Dědic 
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náhradní dědic jest již před uskutečněním, dědick~hG ná~a~u oprávněn 
. podávati návrhy nebo stížno,sti co ~o spra-vy 'Pozust,alos~1 c. v 14305. 

, -řechodem daňové povinnosti ze zakona y~dle, § 260 ~ar~. c. o 76/1~27 
~ vlád. nař. č. 175/1927 Je § 260, ~ds!. 1 :ec. ,zak. na ?edlce puvodmho 
daňového dlužníka nemění se porad! danove 'pohledav,ky v konkursu 

dědicově Č. 14671. , '1' d'rt" bd . 
. enl' d·aru nelze se domáhati na Ull!yersa mm e le! o tI'ro,vane 

vrac , '. " "h 'h' tl" osoby proto, že se dárci n~dostal0 o;ekaya~e o pros peC' ll, les lze po-
hnutkou -darování nebyl vy hra ~ ne prave ,tento" ~re~poklad;" nell! tu 
ani bezdůvodné obohacení, ježto 510 o "platne pl,nem. d~rcovu ,c'" ~5079. 
dědic se" může za ,podmínek § 228 e. r. s. -domahatl zapomou za.Joobou 
určovací určení, že poslední pořízení neobsahuje platné ustanovení od-

k.zu Č. 15695. 'k' • .' I b 
dědic jest ,oprávněn domáhati s~, na odkaz~v~J, ~'~~ urc-o;acl ,za?: .ou 
zji.štění, že vyplac,ením ,peněžité castky v urc!te vY~lv,dost~1 ~v .. e povm
nosti z odkazu a že ,odkazo'V'n&: nemá :nárrok na vetšt" p_~n:m 'co 1?011. 
ustanuvení § 710 -obč. zák. lze užW ~Q.li~o ve ~poru, v ,~emz Jde o ot~zku, 
zda testamentární dě,díc .pozbyl děd!ckeho prava :e vzr.etelem ·na zpusob, 
jak spIni! příkaz zůstavitele, nikoy v.e sp?'m, v n:~z Jde o to, ~da byla 
splněna výminka; ,pod kterou se zustavltelův vente! vzdal sve ..pohle-

dávky č. 16126. . . .. . . dXd' 
-po:kud smfrem sjednaným mezI Ull'1'v'ersalmtr; t:sta:n~ntar~lm ;c !cem ,a 
zákonnými dědl-ci nepřestal býti testamentarm dedtoc· umversal'll1'ffi na-
sturpcem č, 16126. , . .. '., t l' 
za ,kterých předpokladů rr:ohou ?yh podp}ka,teh" ľ~Sp. ,spolUJpooQn~ka e,' 
provozu motorového, ...v~zl~la v.te~v pnh~:~enl dedlcove,v ne-~o nektery 
z nich, byly-li jejich dedlc~e :pf1,hla~ky pf11aty !-13 soud c. 0

16200, 
pro otázku aktiv-ního oprav~nell! ,dedlee, }emuz hy-la pozu,stalost o~,e~ 
vzdána k žalOibě 'o zaJplacem pozustalostm .poh-Iedavky nem ro'zhoduJI'Cl 
ani, jak byla pohledávk.a 'V p0.zů~~I<:stníl!1 řízení uváděna ~el~ oC~11ěna~ 
ja:k byla uvedena v odevzdacl hstme. a la~ byl j?rov;den J;]l }mlhov,~! 
zápis, ani to, co bylo uvedeno v kmhovmm vynze:m dorucenem dluz
niku Č. 16462. 

započtení: :před odevzdán 1m pozůstalost! rne.Jze započítati zůstavite:lův dluil 
.na pohledávku dědicovu, aniž záleží ·na tom, zda se dedic přihlásil 
s -ct,OIbtodiním inventárře či bezvými'Uečně č. 14834; srov., č. 1437. 

účinky dědické přihlášky, po případě o~ev~~ání, pozfts.t.alosti: , ~st~n'O'yil:,1i 
pozfl-st.aJ,ostní soud -opatmvluíka neuJate po:zustaIosu, nenabyva dedle, 
jeh-O'ž dědická přiJhlálška byla -později .přijata lna 'Sooud, a'však jemuž ne
byla svěřena správa pozůstalosti, oprávnění zastupovati pozůstalo-st ve 
sporu před soudem a nevyhlčuje ze zastupováni opatrovn:í'ka !pozt1sta· 
,losti č. 16653; srov. Č. 15547. 
směneč,ný závazek nezaniká smrtí směnečného dlužni-ka, ný,brž 'P'ře'chází 
dědickou posloupností ha jeho dědice č. 16677. . 
směnečný .platební příkaz mMe b~lti vydán proti bezvými-nečně přl'hlá
šeným dědicům směneč,ného dlužníka, jemuž byla odevzdána pozůsta
lost, pm'kázal-li směnečný věři,tel úředním potvrzením pDzltstaJostníh-o 
soudu, že jsou právní-mi n-áJstupc:i ,směnečného dlužníka č. 16677. 
p-ři bezvýminečnérn přihlášení se k dědictví zaniká 'dědicův dluh vůči 
pozi'tsta;losti konsolidací již podáním dědiC'ké přihlášky č. 16703'. 
dědická přihláška k -celé pozůstalosti se nemůže oplrati současně ,o zá
kon a závět', ledaže by se dědic .přihlásil ze zákona pod podmInkou, že 
závět' bude prohlášena za neplatnou č. 16775. 
kdo nepodal dědtokou přihlášku opřenou D zákonem uznaný dělaóní 
dúy-o,d, neni ÚČ,a.stníkem po.zústalostní:ho řízení a není oprá'V'ně,n k re
kur'su ani do na.řízení soupisu pozůstalosti, C ani do odkázání na pořad 
práva s 'P'ohledáv~kami 'Proti pozůstalosti č. 16775. 
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po odevzdání pozQstalosti jest žalovati na výmaz zástav,ního práva váz
noucíh? n~ nem?~itost.ech ;' pozemkové knize pro pohledávku pozů
sta:lo~tJ toliko. dedlce, Jemuz byla pohledávka odevzdána, t'řebas ještě 
nedos\o ke kmhovnímu provedení :převodu dotčeného práva- bY;la-li ža
lována přes to pozůstwlost, je řízení zmatečné č. 16806; sro~. Č. 15837. 
pou~á .s~r~,v~a .poz~.stalos~i, ,s~ěře!l~ dědi,~i podl~ ~ 145 nesp. pat., ne
zaklada Jeste volne nakladanl dedlť-e s lectnothvymi ,kusy pozltstalosti 
ve smyslu § 822 obč. zák. č. 168J:l; stej",ě č. 6393. 
~erozhoduje, že se dědic, kter}, je zároveň dlužníkem žalovaného vé
ntele, stal před 'Vynesením rozsudku saudem prvé stolice vlastníkem 
dotčené nemovitosti č. 16813. 
dědickou přihlášku, ,přijatou na soud, nelze odvolati ani dodatečným 
odmítnutím dědictví ve prospěch určitých .osob č. 1682'1· srov. č. 9455 
10322, 11236. " 
je~nostranné, proh]á~e~í .dě-dice, ž,e s~ vzd~vá ,dědi?kých nároků ve pro
spech ostatl1lch dedlcu, jest .polk1adatt za odml'Ínuh napadeného dědictví 
(§,,805 o:?č. zák) a lze je učipiti jen, dokud nebyla jeho dědická' při
hlaska pnJata na soud Č. 16821. 
jestliže přihlášený dědic vedl jako zástupce žalující pnzustalosti spor 
bez potře:b~é?'o zmocněni pozůstalostn~ho soudu a pozústalost ta by'la 
onomu dedlcl za sporu pravo.platně odevzdána, nelze již napraviti n€'_ 
dostat,ek ~v~deného zmocnění, jest však míti zato, že dědic vstoupi! 
vlastmm ]menem do sporu a schválil dodatečně jako' U'niversMní ná
stupoe vedeni sporu, dal-li syému právnímu zástupci vlwstním jménem 
novou plnou moc č. 169,39. 
dědickou :př:ihláŠk?u, iktero~ podal dědic z,a svého života, je přihlašo
vate:lilv dedtc po: Jeho smrtI nastupujíd (§ 503'7 olbč. zák.) vázán a není 
oprávněn podati novou dědickou 'přihMšku z dúv:odu dědického práva 
přih,lášeného dědice Č. 17141. 

ručení dědiců: ručení sljJ'oIudědice, jen,ž převzal a'kti'V'ní i pasiv,ní pozůsta
~ost :podle i~ventáře, za dluh pozůstalostní neuvedený v inventáři 
c. 14685. 
ručení dědice, který opominul navrhnouti svolání věřitelů, za p'Ů'zůsta~ 
IDstni dluhy č. 16113. 
pro rozsah ,dědicova ručení nerozhoduje, že pozůstalost-nf jmění bylo 
vyčel1J.áno uspokojením věřitele, který se, n.evyčka:v odevzdání -pozů
stalosti, uspokojil exekučně, nýbrž jediné to, že V' pozůstalosti hylo 
jmění, z -něhož by dosud neuspokojený věřitel dosáhl aspoň poměrnéh.o 
uspokojení. kdyby bylo k sv:o:lání dO'šlo; dědic nemůže namítati že se 
přihlásil výmine6ně Č. 161131; sro:v. č. 9452, 10171, 10673, ' 
~ ža:lo'bě, kte,rou se kupítel nemo:vitosti domáhá vydáni a podepsání Hs
buy, :podle .niž by mohl pro sebe vložiti do pozemkové kni-hy vlastnické 
IPráVO k nemovitosti, kterou mu zůstavitel prodal a 'odevzdal do sku
tečné držby, jest pasivně oprávněn pouze ten z 'bezvýminečně přihlá
šených dědi,cd, jemuž byla nemovitost odevzdací listinou odevzdá'na 
niko.Jiv i ostatní bezvýminečně přihlášeni dě,dki Č. 1661-6, ' 
svoláním pozústalostních věřitelů (§ 813 obč. zák.) nejs'Ůu dotčena 
jejich zástavní práva, i :když své zajištěné pohledávky nepřihlásili v kon
vOrkačnim ,řÍ'zení a všichni dědici je neuz.nali Č. 16650. 
výz~1am nepřihlášení hypotekáTní pohledávky při konvo'kaci pro ručení 
ded'lce přihlášenéhO' s dobrodiním soupisu ,č. 16650. 

a exekuce: byla-Ii po'volena ex'ekuce proti ,pozůst,alosti zákazem ,pozůsta
J.ostnímu sou-du poukázati jmění dlužné pozůstalosti, ač v den povolení 
exekuce pozůsta},ost již nee:xifovala, ježto -hyla pravoplatně ukončena 
odevzd<Íním. lPozústa,losU, nemohla exekuce ,proti ,pozů:stalosti býti beze 
všeho .provedena proti dědici a nenabyl zejména vymáhající věřitel zá-
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sta'vního práva k pozustalostnímu jmění již odevzdanému dědicí a jsou
címu pro něho v depositu poručenského soudu a poručenský soud byl 
oprávněn vydati dědic~ veš~eré jm~;flí rre: ~ěho s~udně, uschované ne
hledíc na exekuci proti pozusta-Iostt; uClml-h rporucensky soud tak, ne
odpovídá syndikátně, třehaže byl myLného domnění, že jmění nezletHého 
dědice, jsoucí v uschov~ u p~ruče.ns~é~o soudu, bylo platně zabaveno 
povole'ním exekuce proti rpO'z,ustalosÍ1

o 
c. 13~29. "v . V"'" v 

a prozatíttUlí opatření: byla-li sprava pozustalosti sverena pnhlasenemu de
dici, může soudní správa býti povolena len podle §§ 381 ex. ř. a násl. 
je-li osvědčeno nebezpečí Č. 14478. 

Dědická daň viz 'heslo: po'platky p'řevod,ní. 
dOhoda: z,letH)r smluvce není 'Oprávněn rk rekursu proti usnesení opatrov

nického soudu, jímž byla s c h vál e n a dědická dohoda mezi níTI! a 
nezletilcem Č. 14066. 
ani vyznačením obsahu 'V odevzdací listině nestala se dědická dohoda 
opatřením (roZhodnutím) civil-ního soudu podle § 1, Č. 6 ex. ř, ,č. 15265. 
pří,pustnost fideikomisární substituce dědickou dohodou ,č. 15399. 
dědická dohoda, podle nrž jediná zá1konná dědička (dcera) zůstavitele. 
čina přenecha,la svému otci ~maTlželu .zůstavitelč~!1H~ poz~stal~.stní 
jmění z,a to, že na 'Pozůst~lo~tmc? nemov!tost~cl: ~aJIst1 pro .ni urclto~ 
peněžní částku, lest kou;Pl~ presne sepsaneho Jmem p'odle ( 1053 obc. 
zák) a dědióka jest oprávněna se dom~hati zrušení pr.o zkrácení přes 
pOloviční- ceny ,Č. 15770. 
soudní schválení dě,dické dohody nebrání tomu, aby bylo lze se domá
hati je:iíh-a z'rušení -č". 15770. 
pokud' lze z postupu .pozůstalostního a zároveň opatwvnického soudu 
usouditi na schváIe:nj, dědické dohody nadopatrov,niCiky č. 15770. 
schválení dědic.ké dOhody krajským -soudem ipodle § 109, odst. 2 j. n. 
není -potřetbí, nebyly-li nemovitosti v době s}edmin.í dědické dohody 
ještě opatrova:nci odevzdány č. 15770. 
všeobecné uděl'e:ní absolutoria dřívějším nezleti'icem pO' dosažen! zleti
losti nezname>ná schváleinio dědické dohody vůči spoluSlrhluvci nezleti-l~ 
covu č. 15770. 

pOsloupnost: smysl slov § 732 obč. zák., že »vnUCl z dosud žijících dětí 
nemají práva 11a dědiakou posloupno8Í«, jest ten, že děti prvníhO' stupně 
(synové a dce:ry zůstavitele) vylučují, j-sou-H na 'živu, své vlastní des
cendenty ze ,záik,onné p,os-IouipI1osti do jmění jejiJch ascell1dentů, a to 
i tehdy, jesNiže jsou nezpúsobilí děditi nebo vyloučelni -zůstalvitle-m zdě·· 
dictví, nebo se zřekli dědictví aneb je odmítli Č. 13981. 
při 'ne-hodnosti dědice .mají význam (§ 541 orbč. zák) jen twkO'vÍ po
tomci nehodného, kterým přísluší vlastní dědické -právo IPO zt1staviteli 
č. 14037. . 
bvli-li zákonni dědicové třetí třídy v pozůstalostním řízení odkázáni na 
póřad práva, aby vyvráti:1i důvod dědického práva zákonných dědkU 
druhé třídy, jest ,pravoplatný rozsudek, vydaný v rOllepři, určující po
sloupnost bliž.Ší parentely (třídy), účinný 'Proti všem z~konným dědi
cům vzdálenějŠÍ:, třídy, třebaže se někteří z nich dotčeného sporu ne
zúčastnili Č. 1618S. 
osoby, ktoré by ma,ly zákonné dědické právo po osv'oiitel'ovi, akby ~e
holo osvoj.eneckého pomeru, sú oprávnené domáha,ť sa žalobou su:!
ného výroku, že smlu'Va o o'Svojení pre nedostatok zálk'onrných na.{,ezl
tnstí }e pr<Í'vlne' neúčinná č. 16895 ("Úf. sb. č. 3792) 
podmienlkou opráven:osti príbuzných zostavitel'a V potbočnej vetV'e 113-

padnúť platnost" testamentu, v ktorom zostavitel' určil za dediča sV<ljho 
osvoj-enca, je úspech žal'01bnej žia,dosH, domáhajúce,i sa súdného výroku 
o 'neplatnosti smluvy Ů' 'osvojení Č. 16895 (IÚr. sb. Č. 3792). 

přihlá.ška viz hesla: dědi'c, pozltstalost (dědická přihláška). 
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Dědické poplatky viz hesla: p o z Ů s tal o s t, poj i š t ční .g m I li v'n í (ž- i -
votní). 

Dědický důvod viz heslo: p o z Ů s tal 'Ů S t (p ř i h 1 á š k a d p di c k á). 
- podít viz heslo: díl !povinný. 

Dědictví: byl-li ;převzat nárok dědice na -pozůstalost bez .příslušných povinností, 
nejde o kup dědictví !podle § 1278 obč. zák., -nýbrž o postup ,nároku ve 
smyslu § 1392 obč. zák. Č. 13282. 
vzdání se dědictvÍ (poručníkem jménem nezletiIce. schválené poručensky) 
není odvolatelné č. 13397. 
dědická dohoda, podle .níž jedi:ná zákonná dědička (dcera) zůstavitelčina 
přenechala svému otci (manželu zůstavite'lčinu) pozůstalostní jmění za to, 
že ·na pozůstalosi'oíoh nemnvitosteoh zajistil .pro ni u.rčitou peněžit<?u částku, 
-není zcizením dědictví (§§ 1278 ,a ,další ,obč. zák.), ·nýbrž jest koupí inven
tovaného jmění podle § !()53 obč. zák.č. 15770. 
jeh o o d cl' ě '1 e n í viz heslo: o' d děl e n í j měn í. 
a o d k a z viz heslo: o d k a z. 

Delení společné věci viz hesla: dra ž ba sp o 1 e č n é věc i, s pol e č e n s t v j 
sta tků. 

- škody viz hesla: a u t, o mobil o v Ý z á k o n § 2, jJ o s.J. o d s t., n.i
hrada škody (§ 1304 obě. z~k.). 

Dělitelný dluh: s o 1 í d á r fl í d I II h viz heslo: s o li d á r n o S t z á vaz ku. 
Dělitelnost viz hesla: solidárnost z'ávazku, výměnek. 

- pOkud jest cenné papíry pokládati za věci dělitelné č. 13512. 
Dělnické pojištění viz hesla: poj i š t ě n í s o c i á 1 TI Í, ú r a 7 o v é. 
Diathermické léčeni viz heslo: náhrada škody (§ 1299 obč. zák.). 
Diety viz heslo: ex e k u ce !ll a pIa t y. 

- obchodního zástupce viz heslo: ex e k II ce fl a .p 1 a t y, 

Diferenční oochody viz též hesla: S loven s k o a Pod -k. R II S rozh, Č. 16889 
a termÍlnové obchody. 
nelze žalovati ,na vráceni ,částky, ktcr'ou slo,žU jeden ze smluvdl k z,a
j.ištení svýoh závaZlků z difefelnóních obchodů Č. 14384; srov. č. 1'5535 
pojem diferenčního -obchodu; lze jej uzavříti i konkludentním činem 
Č. í5456; srov. Č. 3536, 3754, 3970, 4440, 4660, 4703, 5364, 5407. 
předpis § 13'51 ohč, zák. se tyká i případú, kdy byla převzata záruka 
za pohledávku z di,ferenčních obchodú Č. 15456. 
vědomost věřitelova zástupce, že Jde o ob-chod diferenčni, jde ,n:a vrub 
věřitelův č. 15456. 
nežalovatelnost výtěžku, ZÍS'kaného prodeJem ce'nn)lC'b papírú, ,odevzda
ných hance při provádění diferen6ních obchodÍ! Č. ]5535; srov. č.14384. 
otázka, zda uróité právní jednání jelst diferenčním obchodem, který jest 
posl1'z'Ovati 'Podle §§ 1270 až 1272 orbč. zák., či obchodem efektiv
ním, jest -otázkou ,právnÍ-, kte:rou řeší ,soud; věcí znaků oboru bankov
nictví jeslt jen, aby podle potřeby odpověd~H na odb.orné otázky, mající 
význam 'Pro právní kvalifikad ob-chodu, za jakých podmLnek ,a za ja
kým účelem se takov)1 obchod zpravidla sjednává a jakým způsobem 
bývá li:kvklová.n Č, 16135, 
p-odstata prémiového ohch,odu záleží v tom, že- komitent nabývá za 
prémii -práva žádati do určitého dne dodání c'enných papírů určitého 
druhu a množst'vI za smluvenou cenu Č. 16136. 
k fomu, aby byl .prémiový obchod pOkládán z'a diierenč:nÍ obchod, se 
nevyžaduje výs16vná úmluva smluvců o vyloučení práva a povi·nnosti ke 
skutečnému (efektivnímu) ,dodání, nýbrž stačí úmysl směřujíd pouze 
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d v 'zisku z kL1rsovní diference, (l to i na jedné straně, byl-Ii 
Je o~azell1 I . te.nto· úmysl znám č. 16135; srov. Č. 13086, 4571, 
'druhemu srn UVCl 
2427, 2402. dll'" tam kde se mo,žná ztráta smluvce limituje tak, 
k ·hře a sáz~,e, ?c az:.. tde~ , ev.ně smluvena' předpisúm o hře a -sázce 
že výš; ,~be~~ Jest pre I sniIuvni vůle a úrriy.slu smluvců kio:mitent za
Ipodleha, Jes~lt.ze sv: pod e ,~"'tou částku (prémii) za zisk, závisející na 
vázal z,wplat1!~ tU.rCltvOy:I\'OPj~~~~~sov:ního kursu určitého druhu cenn)'ch pa-
budouclm ·neps em -,,' 
p-Í>ru Č. 16135.. hl.d~ , neurčitost mo,ž,né v)rluy neho prohry, složil 
smluvce" ktery" ,~e, na dl ' myslu smluvců může státi v)"hroo nebo 
vyšší zálohu, .".~tera" s; Ytio~~~d~~ání.rn ohohodu (hry neJbo sázky) žádati 
prohrou, nemuze pre <-

její :ry~ání .č. 17~5~~1 smí si výherce podržeti jen t.o, co skuteč'i1t vy-
_ - 'PO hkvldacI obc o" . - o dt ' v rukou Č. 17050. 

1 'I a nesmí -zadrzovatl to, co na 'Ů ma , 
ua, , .... v' lušn' k ustanovení opatrovmka k sp'o-

Dílčí dluhopisy: Q.~ch?dnt ,soud, ).el~f~ bd'\'p'r~ dluh'opiSů jest příslušný i v otázce 
lečnému haJem prav, ma}lte

h
u 11 ~I,C ne.nl' op'a-tr~vníká Č. 13662. 

t · k ., . se posouzem 'roz-sa u opw,\r 
y a]ICI -, ~ • ' " -ráv ma ·ite.lů d~lčích dluhopis-ů na splá

opatrovmík jest op-rarv·,nen '~ haJ ť;nl : 1 P dolaro~ré pŮj'čky ve zlatě po případě 
, , 1 o při slŮ'soválJl kapl a u ",' " , 

cent Uf?'CU ~ v ' . .. ... t~ " majiteJlů díl-čích cLluhopisťt do.Jarove za
ve zlate pante, b'yJ.o-h;k Z,?ljS C11l podnicích dlužníka i pro jistinu '1 pro 
půjčlky zřízeno zastalv,nl prav0.n~ ... 1366? 
úrok' a byla-li o tom zřízena -hstma c. _. ,~ ~ . !" 

zdrá~á-li se 'dluzmík vypláceti úroky .(~llpo-ny) ~r ho~n~!ne. ~C'll~~gfle zlak 
d I "k lze ,proti němu nastupovati zal-obou 1ypO, e arm c, ,: 

o oz y, , k'h -dv jde li jen o 'prozkoumam vklad .. 
n~,ní třeba,;:ás.ahu opa!;ovn!o e '~k~~uv\;!edná~r<Ílní s dlužníkem, a:by dohro
mho prohlas~m a :po pnpade

k 
op. na s~andart a paritu Je určitému dni 

volně dopI!1t1 dluhOPIS pou azem 1 ' 

é. 13662. " I . , 
rozsudek viz heslo,: rozsudek ras ecny.. v.' • 

Díl povinný: pOkU? ~le-1ze dG po~v~n~et-;hol od~Ut idítl1č,~~ ~loa,~t~le za~~~~i~ h~~~ot~b~~~~l 
co dítě oomzelo z p'o ",lI'S a ,v ' 
z pozůstalosti méně, ,než sám -d-o 1l1' dal c. 131996. " ' 

, ~hu na povolení exekuce zabavením dlužníkova nároku na po~,mny 
~íl.n~:~si 'býti uvedem poddlužník, jemuž má býti dán zákClJ~ podle § 294 
e'x ř" tomuto' požadavku není vyhověnoa tím, že, ?yl~o, ,v n",:vrhu ~uvedeno~ 
kďo j.~ou ::;'spoludědici« a II koho je pozllstalostm Jmem ulozeno c. 1404.5, 

srov.č.11456,9201. ,,,. o· ··h'·" -''l
nepominutelný dě-dic jest oprá:vnen UlOl se za p.ozu,staJostm o nZelnl Pl a 
ní-ho dohrodin.í soupisu č. 141'14.. '_ ' "d' . 10 

y. . '; 'h d'n'oly nemovitosti ke dm odevzdam se nesml hle eÍl na , pn lUcem I o " d.· I' bY' 'o· "v za1iklo 
že podle skutečností} době 9d~adu znamych OZIVO nt nme J1Z ! 

a že trvalo pouze urcltou ,dobu ~'. 14y7L o , ' d" 
neslyšel-li Pozú-s.talostní s.oud v r}zem IPvoz~:talostll.1m nepomi-nutelného e
dice proto, že o něm nemohl vulbec vedeh, nestalo se hzení' zma:te6n)rm 

Č. 15025, d dá' o I I tušeno nenomi'lluteln)' dědic, jehož prálv:o bylo 'o evz mm pozus a os 1 por " 
mÚže se domáhati -nápravy- jen řádným sporem, i když se odevzdání pozu-
stalosti nestalo pravophtn)rm ,č. -15025,.. " 
nepominutelnému dědici přísluší žaloba podle cl. XU~ u;r'oz. zak k. c. ,r. s. 
proti tomu, kdo podle domnění má vědomost o ~amlce!ll. l:eb? zvat~Je~l, po
zůstalost.ního jmění, zejména rj 'P't;0ti y,uni~,ersál~lm~ ded1cl, v lenz ~mem to 
vědomě a úmyslně v pozltstallostmm nzem spravne neud~l ~. 1,5755 .. 
nároku svéprávlné nepominutelné dMičky pro zkrváce~·í povtuneho dllu" ne~ 
pe-něžitým darem :proti obda.rovanému (§ 951 obc, zak.) lest se domahah 
pořadem práva Č. ]5805. 
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šlo-Jí o darová·ni sn1Íšené (donatia rnix:ta), maž'no uspokojiti nárok neporni
nuteI-ného dědice jen penězi Č. 15805. 
pro otázku, v jaké 'hodnotě j,est 'V'PooČÍsti movitÉ' věci a peníze, jež oprávněný 
k povin.nému dílu přijal před válkou, rozhoduje jejich vnitřní hodnota, rov
nající se hodnotě, vyjádřené v tuzems'kých korunách Č. 16891. 
ochrana nesvéprávného nepominutelného dědice pozlrstalostním soudem 
v nespomém řízení se týká jen čfselného vyměření povi'nného dílu a jeho 
zajištění Č. 16006. 
pozú,sta'lostní soud není oprávněn, aby v nesporném ,řízení zprostil povinný 
díl nepominutelného nezletilého dědice omezení svěřenským Ilástupnictvím, 
na'řizeným poslední vů.]í, zůstavi,teloval! Č, 16006. 
kdy -nelze slo,žiti ji-stortu k zajištění povinného dHu z pozůst3Jlostního jmění 
č. 16814. 

Dílo viz hes],a: náhrada škod.y (§ 1319 obč. zák), sml'Oliva o dIlo. 
literární, uměleclré, kinematografické samostatné, osobité atd. viz hesIo: 

'p Ů vod s k é IP r á v o. 
stavitelského wnění viz heslo: p ú vod s k é p ľ á v.o. 
umělecké hodnoty viz heslo,: P' ů vod s k é p r á v o. 
zvukofilmové viz he,slo: ,p ů v:O d s k é p r á v o. 

Dirigent bankovní filiálky (p lJl á mu c) viz heslo: ob cha d TI í z m o' c,n ě TI e c 
podle čl. 47 obch. zák. 

Disciplinární: viz hes,la: advokát (zápis do seznamu), kárn~' nález, vá
zanost soudu, za!městnanci obecní, pe:něžních ústa-vit 
bank, spořitelen atd.), zaměstnanci soukromí (§ 36 zák. t. 154} 
1934), zaměstn'anci' (}·kres. nemO-c. pojišťov'e1n, žeIez,nič.ní. 

Disciplinární komise obecni viz heslo: z a m ě st n a TI' c i o b e c TI< í. 
okres. nemoc. pojišťovny viz heslo: z 3., m ě s t n a n c i o k r e s .fl' í c h 
nem. pojišťovelll. 

nález, řízení v1Z heslo: d J s c i P II i n á r n í. 
Distanční obchody viz heslo: s m lou vaku pn i čL 347 ob c h. z á k. 
Dítě: výživ:né viz heslo: výživné dí,těte. 

d.rahotn_í přídavek n.a :11lě viz he,slo: zaměstll1anci želez
n.i č 'TI í. 
jeh o leg i t i m a c e viz heslo: 1 e g i. t-1 m a cell á s 1 e duj í c í m s ň 'a t
ke m. 
a nt c o v s k á m () c viz heslo: o tec man ž e 13 ký. 
n ák.J a d ,u'a In.ě po dle § 1042 ob,č. zák. viz heslo: n-á k 1 ad (§ 1042 
obč. zák.). 
IP r á c e v h 'o s p o od á ř s t'V í r 00 dič ů viz hesIo: s rn 1 o..u v a s I uže b n i. 
užívání dětí k všem pomocným sllužbám při honbě na zvěř je záJkázáno 
vůbec (§ 7 zák. č. 420jI919)č. 14783. 
kdo p'řekroč-iJ zá:k<l!z o uživání dětí při honbě n?_ zvěř podle. § 7 zák. č. 420/ 
t919, odpovMá jim i podl.e § 1311, druhá věta, 'Ůlbč. zák. za škodu, .kterou 
při hOlnbě utrpěly č. 14783\. 
nicotnost úmluvy mezi manželem matky dítěte a nemanželským otcem dí· 
těte, kterou se nemanželský otec zavázal k pLnění. z a t o, že se manžel ne
bude domáhati oduznání manželského původu dítěte č. 13384. 
manže-l matky dětI, jejichž manž'els:ký původ nebyI ndu,znán, nemůže se do
máhati náhra,dy škody na jiném muži z důvodu, že ten se dopustil cizo
J,ožst'vf s žalobcovou manželkou a zplodí,! s ní děti, o něž se musil átarati 
ž'a'lo'b'ce oČ. 13617. 
odevzdávalo_-li dítě rodičům, s nimiž žilo ve ~ipoleóné domácnosti, celou 
svoji mzdu, jsou částky, pokud by převyšovaly hodnotu toho, čeho se dítěti 
dostalo na výživě a zaopatření, darováním, nrbylo-Ii nic jiného- ujednáno 
č. 14939. 

Ditě 
125 

želsk' ůvOd (§§ 156, 158 ob č. z á k): není ;pjekáž!ky wby v t.en .. kd? 
man k t Yv ~ ouložil s provdanou ženou mlmosoudl11c uznal k dltett, ]emuz 

s u ecne s ' ' v ' , , d " . t přirozeny· m 
svčdčí zákonná domněnka manzels~eho ~~uvo~, ze jes_, ' " v,' y 
. , onoho díděte, a zavázal se Je vyzlV.ovatJi v t,:,k.o\'emto"pr:p~dť 
ot~~m nání neho slib -plnění bel za:vazovanho duvodu, nyrbrz Jde 
~el l~t~" u:áv~z€k, třebas nebyl oduz.nrnn ma.nfe!sk}": pův,od ,dítěte, z7-
. ~ bl'L· t . ·e"stě možno· uznánim {], prevzebm zavazku se niC 
Jmena yl"o- 1 Ú J ' 'v I Y 17106 
nemění :na sta'Vu (statusu) dítěte -č. 16676; v temze smys u~. . : 
·de o latnou smlouvu, jestliže se t. Z'V. přiroz.e~}"' ?tec (z,pllQdlt~~,. lenz 
1 . P é otcovství) zavázal že bude hraditi naklady 'na vyzlvu a 
~~~,~'~~~u s~anžeISkého dítěte, t!,ebas ,s~ yt3Jk ~tal~ tep!ve, po '; uplynu~~ 
u-iůty k po:pření manželského puvodu clltete (§ lJ8 obc. zak.) c. 17106, 

srov. č. 16676. , v • y 

pr~v,nf povaha smlouvy s, yt: řeč;, l?řiro~eným otcem dltete .o nahrade 
nákladů lna výchovu a vyz.\Vu c,ltete c. 17106.. y.,. , ' 
najvyššiemu súdu náležÍ' pod-l'a § 52' Osp. a § 28 J. n. mClt. m:e~t~e pr,~
slušný soud pfe žalobu ote-a bývajúceho na Slovensku proh, dletatAu by 

. . u matky v čechách o oduznanie manzelskeho povodu valllcemu " 
č. "16744 (Úf. sb. č. 3627). " ,." ., ·k) f 
b .Jo-li vyhověno odpO'ľu m3Jnz~la m.atkYy,Gltcte, (~ 156 o.b~·v za. ~r~.: 
li~nání mal11želského zrození dltka, Je pnpusrna z3Jloba dltete p,roh Jl 
nému muži o lWl1ání otcovství č. 13871. y Y. • .., , • • 

otázku manželského původu d~~ě!ev.n.el.ze resl~l v ]lnem ,:poru Jen Jako 
otázku p'ředurčuFcí, nýbrž lze' Ji re;slÍ1 Jako .ota~k~ osobmhoo stav-u (st~
tusovou) toliiko k žalobě osob k tQ!~:U ,~prav~'enych a zpusobem v za-
koně předepsaný ".I (§§ ,158, 159 ;"bc. zak.) c. 1396~.. . " 
odpírati manželskemu puvodu dltete podle § 158 'Ůbc. zak~ lze :l e 11 za
lobou č. 14146; SI"OV. v témž -smyslu č. 3895 Ol. U. -st. r. a lIteraturu 
uvede noru v 1·ozhodnutí. . . 
dala-li matka dftěte zapsati je na farním úřadě do matnky Jako neman
želské, není manžeJu matky dítěte' 'Odňato oprávnění k žalobě podle 
§ 158 obč. zák. č. 143QO. . 
předpisu § 158 .obč. zák. vyhovuje dů:kaz, že dítě lJ..em~hlo býti z,pJo~ 
zeno manže'lem' předpis ten nebrání tornu, aby nemoznost zplozem 
dítěte manžele~ nebyla dokázá'na v}"'povědí manželů k důkazu n tom 
slyšenýchč. 14976· srov. č. 1452, 4391, 7677, 12972. 
k započetí tříměsí:č'ní Ihůty sta;nove'né k popřenÍ' manželského původu 
dítětťi stačí" že m3Jnžel 1Tl!3Jbyl u:rčité vědomosti o narození ,ditě!e s\~é 
manželky, t. j. ta:kolVým ~působ~m, ~e o jej! s;poleh1Iivost! (!pravdlvostJ) 
není důvodu po'chyboiVah; nevyza-duJe se vsak, aby zprava o tom po
cházda od úřadu. manželky samé nebo osoby jednající v jejím zastou
pení č. 17004; srov. č. 10969 Sb. n. S., č. 4415 Ol. U. st. ř. , ". 

zrozené z neplatného manželství: předpis § 160 obč. zák., podle, neho~ tes! 
pokládati děti zrozené v manže1lství neplatném za manzels'ke, nevedel-li 
aLesp.oň jeden z rodičů be-z viny o překážce malfl:želství, platí obecně, 
nechť neplatnost manželství spočívá na jakýchkoliv důvodech č. 15590. 

opuštěné: 'Ů žádosti za prohlášení dítěte opuštěným (zá:k. č. 391l/1920)" roz~ 
hoduje okres'ní ,soud bydliště dítěte, nikoliv soud, v' jehož obvode ma 
dítě domovskou přísl!ušnost t. 14772. 

manželské: § 142 obč. zák.: podle soudního smíru, jímž j.gQ.~ .upTaven~ 
styky rod-iNl s dítětem ve smyslu §. 142 ohč. zálk:., lze ve'S~l. e:x:ekucI 
jen ,podle zálsad řizeni nesporného a lest povolán ik r.oz-hodovwm o tom, 
jakých do:nucO'v~cích opatřen!, lest. užíti, opatrovni,ciký sou:~o č. !339,;': 
proti rozhodnuh soudu druhe stoh ce ,o tom, komu z rodlcu ma bY·l 
dáno dítě do výchovy a výživy, jest dovo'lací rekurs přípustný; čl V, 
č. 2 zá!k. č. 251/1934 nelze tu uži.tí č. 14386; srav.č. 15249. " . 

nemanželské: zjiště'ni otcovstvÍ viz nes,lo: otec iTI:emanzelsky. 
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nemanželská matka .nemusí sama Ů' s o b TI ě vychovávati dítě· chce a 
m~ž.: sama dítě vychovávati, obstarají-li pro .ni výchovu jeÚ rodiče 
s JeJlffi souhlasem; v tomto souhlasném názoru niŽ'Ších soudů nelze spa
tř0'v&ti nezako,nnost (§ 46, odst. 2 zák. Č. 100/1931) Č. 13243 
přil!lá.silo-li ~.e n.emanžels.ké dítě z e z á k o II a k pozůstalo.sti po svém 
otCI, Jest P'~l'lII1'outi jeho -dědickou přihlášku s omezením že dodatečně 
předloží pnikaz o tv-rzené legitimaci potomním sňatkem' své matky se 
zůstmr,itelem Č. 14393. 
legitima~~ ?,odle . § ,H!1 ohč. zák. ~'astává ipso jure sňatkem; postup 
soudu pn zadost! dltete, aby porucenský -soud požádal správní úřady 
o vyznačení legitimace v matrice Č. 14498. 
matrIční zápis (o tom, že dítě je nemanželské) nemá 'V~rz.nam pravo,.. 
tvor.ny č. 1495 j . 
jak má poručenský soud postupovati, odpírají-li nemanželská matka a 
poručník nemanželského dítěte souhlas k .osvojeni dítěte nemanželským 
otcem Č. 15174. 
pr~ti mz'hodnutí o tom, zda, tlemanželsk~r ·otec jest vů'bec oprávněn se 
svym ne~'aJn~~e~sI:ým, ,d!tětem, se stýkat!, je v d?'vO'lací rekurs přípustný; 
pochybeni pn resem teto otaZiky neoduvodnuJe ·nezákonnost Č, 15249-. 

Div~denda 'viz hes-1a: s.p o I e,č nost ak c i'O·v á, žel ezn i č.n í kon c ese. 
Dlazebný ~oplatok viz heslo: dra ž 'b a v n II c e·TI á tl e m o v i t o s' t i (§ 216, Č. 2 

ex. r.). 

Dluh vfz hesla: pia cen í, pře v zet í d lu h ll, S I ,o ž e.fl í u s o udu. 
Jeh Úl ,p,j a cen í viz heslo: 'P I a cen í. 

jeh? p ~ e v z e tI viz hes!lo: pře v zet í d I u h u. 
s I o z e n I II S o u d II viz heslo: s,J o ž e 11 Í' u s ,o u d Ll 
S P I a t n o s t viz heslo: s.p I a.t n o st.' 

dělitelný,: IS,ol.idární dluh viz heslo: solidárnost zavazku. 
hypotek~rn! VIZ hesla: hy P -nt ek a-, z ás t a vn í por á V'Ů'. 
knl~.?V~~~, Vol:';: heSllo: dra ž b a V 'll II C e .ll á ne m ° v i t ° s t i. 
obhznelSl VIZ hesJ·o: p 1I a c e -n í. 
sm~n;Č~)T :viz hesla: s m. ě Ul e Č 11 Ý z á k o n, smě n k a, 
solidamt VIZ hes.Jo: s Oll d á r-no s t z á v az k u. 

Dluhopisy dílčí viz hes1o: díl č í d fo u h Ů',p i s- y. 
- státní viz heslo: stá t. 

Dlužnické úlevy viz hesla: TI e z a m ě s t.TI a -ll í zem ě d ě -I c i 
Doba čekací viz heslo: po, j i·š t ě-n í smol li rv~n í. . 

plnění viz hesla: splatno-st lhůta 
pracovní osmihOdinová (z á-k. 'č. 91/1918): 

§ ~ ,(vě,c~ý rozsah z~ko~a), o?-st.. 1: zaměstn.an.ec (prodavač) v pro
de~,~e tdb~ku y ve ve'lkem 1- rnalem Jest obchodním .pomocnHcem a vzta
h:IJ1 se ~,an ?ire~pls~ zákolDa n ·ostytjhodinově pracovní době, nikoliv před
Pisy nanze.nt byvaleho mkouského min. financí ze dne 10 června 1911 
c. 44236 Č. 14521. " 
p~áce. v kV,ětinMském závodě podlélmjí zákonu č. 91/1918 Č. 15553. 
.predpr-sy zal~ .. Č. 91/1918 n,c-platí, pro smlouvy sjednané v cizině 
(Im?u),' ~byť 1 smluvci byli naši stMní příslušnici _ byly-li pr:áce též tam 
konany c. 15729. ' 

odst. 2: předpisy zákona o ,osmihodinové pracovní době se vztahují na 
smluV'nI za-mesrnamce zemského. ús'tavtl' pro choromyslné č 14775 
ustanovení z,á!kO'1~a. o osyn;ih?di:noVé ,prac-D'vni době se nevzt~hují -n~ zří
zelfllce obeClll pohcJ.e pozanO{ ·a zdravotní č. 15143,; Srov. Č. 572'8 16601 

.~ro 'Q!~ecní z~íze~nce .policie požárnÍI, místní a zdravotní -nebyly 'vydán; 
obecn: platne predplSY, upravující jejich denní pr.acovnÍ dobu Č 151431' 
Srov. c. 5728, 1660 1. . , 
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ustanovenia zákona Č. 91/1918 o osmihodinov·ej pracovnej dobe ne
vzťa'hujú sa na strážníkov obecnej po,Jicie č. 16601 (íÚr. sb. č. 3589); 
stejně Č. 5728; srov. i č. 15143 (úr. sb. č. 2603). 
délka pracovní doby: do pr.a.cov,ní doby jest včítati i pohotovost za
městnancovu k práci, jestliže pro úpravu práce nemohl nepřetržitě pra
covati, musil však b)"ti zaměstnavateli k disposici č. 15706. 
osobní rozsah zálwna: služební (pracovní) smlouva nepozbývá své 
prárvní povahy tím, že z,aměstnancova odměna byla stanovena výhradně 
podle množství z·boží- .prodamého zaměst·nancem; i v takovém případě 
má zaměstnanec nárok na odměnu za práCi :přes čas č. 16724. 
kdo .nebyl placen podle své -pracovní doby a za svou práci, nýbrž za 
obstarání v~rko.nŮ provedených v určitém časovém období, takže jde 
ve skutečnosti o smlouvu o,dí1o, nemůže z' ustanovení zák. č. 91/1918 
vyvozovati pro sebe nárOk na další zvláštní odměnu za to, že při tom 
pracoval déle než 'osm hodin denně Č. 1376i. 
§ 4 (pracovní přestávky): neměl-li zaměstnanec ceiIou týdenní .přestávku 
32 hodin, náležející mu pOdle § 4, musí mu býti práce ko:naná v těchto 
_ podle zákona nezbytných - volných -obdobích zaplacena, ať ji již 
lmna1 z jakého,kolív důvodu a bez z-řetele na to, zda žádal svůj ne
zhytný prac-ov.ní -odpočinek nebo ne č. 14200. 
náro:k na odmenu z_a práce, konané v obdobiach nezbytne- volných, je 
voči žalohnérnu .nároku ·na 'Ddmenu za práce 'P'rez čas. novým nárokom 
a .nemožno o ňom - ak bol vznesený len v od-vola-com pokračovaní 
- pojednávať č. 16242 (Úr. sb. č. 3276). 
§ 6 (povolená práce p.fus čas): výnosy zemského s.právního výhnru, 
jimiž byla upravena opatro:y·nická služba (v ústavech pro c'horumyslné) 
nejsou úředním povolením práce přes čaJS Č. 14775. 
p'OvO'lení práce přes čas podle § 6 'nemohlo býti nahrazeno nařízením 
místodržitele pvO královstvl české č. 69/1913 čes.. z. z. č. 15553. 
úhmková (paušalovaná) odměna za práce přes čas povolené i nepovo
lené: úmluva stran o 'Ů dm ě'll ě za práce přes čas nen.í zaikázá:na a lze 
,platně pauša,lovati ,j odměnu za takové práce bez zřetele na to, zda 
příSlušné správní úřady práci přes čas puvo1.ily, či nikoliv Č. 16217 
(p 'l e n. ~Q.zh.); tím byla opuštěna dřívější :opačná judikatura. 
byla-li práce přes Čas úředně povolena, mohlo býti uiednáno, že má 
býti odměněna zprop-itným, jeho·ž se :wměstnanci v těchto hodinách 
dostane č. 13558. 
-práce· přes č'as vrchního číšníka; její pojem; úmluva čí-šnika se zaměst
navate'Iem o odměně zpropit<ným a s.travou vztahuje se je -ll na p'l'a
cov:nÍ dobu osrnihud1novou, nebyla-li zaměstnavateli !povolel1a práce přes 
čas Č. 14761. 

pokud jest sklepník, pracující více než 8 hodin denně, ceikovvm p·latem 
odměněn za všechny pmcov.nÍ úkony Č. 14978. e 

paušalO'vanie odmeny z-a práce prez óas tým Zlposobom, že 'odmena za 
ne je za'hr?ut~ v smluveil1ej od-mene za všetky práce, ktoré je z'amest
n.amec povlllny konať podrBJ 51lužehnej smluvy, nje je zatkáza:né a je 
príp'llstným a -yho,dným sp6sobom i odmeno'Van.ia služieb, ktoré pre ich 
P?vahu a ;ne:rnvosť -nemo·žno o?!a;ničiť určitým počtom p.raco\~ných ho
dllil a ktore zurnesimavatel nemoze spo-lahl1ve ko-ntro'lorvať Č. 16242 (Úr. 
sb. č. 3276); stejně plen. Č. 162-17, 12996. 
chova:nie sa zame5tn&l1Ca, že po čas s'Vojho zamestnalllia ne.ži.ada-l od
menu za práce prez čas, nemá sÍce význam vzdanila sa námku na ňu 
možno· však z neho p'Od1'-a okolnosti prí,padu usudzovať na to že sá~ 
zamestnanec pokládal práce prez ,čas za odme:nené úhr.nko'Vý~ p1atom, 
ktorý od zamestnavalŤel'a' polbera~ č. 162142 (Úr. sb. Č. 3276); stej'llě 
Č. 10226. 
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~aměstnanec, ~ust3;no'Vený k prodeji v zamestnavatelově prodejně :lder' 
J,e~st podle vslu::eb:I11 smlouvy o:práv~ěn prodáv,ati též Hné zboží na 'vlastrťí 
ucet. a ll. nehoz zl-sk z tohoto prodele měl býti součástí ujedna'oé mzdy za 
osmlhodmovou p'racov.ní dobu, má 'OMak i na odměnu za práci přes čas 
kon.~~ou pp. prodeF ~b?ží na vlastní účet; v takovém případě tato do'b~ 
nem~ze byh Odpovcl~av~na o~ pracQ.vní doby, v níž prodával zhoži ;pro 
z~mestnayate.l.e, vedel-h zames-rnarvatel o tom,· že zamčs'cnanec ,pracoval 
pres osnuhodnnovou pracovní dobu Č, 16572. 
skončil-!i .pracovn~ 'Poměr před úČ'inností vlád. nař. č. 141/1937 o zá
va,z,~ostJ hromadnych pracovních smluv (.před 30. červnem 1937) nemá 
zarnes!~a~e.c 'ná!o~ na ,od~ě:nu za práci přes čas, třebas se ujednán~m 
o pausa.\m odmene z.a prác1 přes ča.s individuální s,lužební smlouv.a .od
chylovala v y zaměs,tna~cův nepros.pěch od hromadné smlouvy pracovní, 
:kte:ou uzavrely. 0yfgallJSaCe zaměstnanců a zaměst,navate:\ú, jejichž členy 
~Yl;~2~;.smluVC! c. 16651; srov. Č. 15001, 12364, 11822, 5479; plen. rozh. 

p'o~ech<;!.:l-~1i .zamě,stnavatel zam~~tnanci pracujícímu v úkolu, aby si za
ndl'l,pracl, Jak, sam chce, ,r~e~uze z~'mě~tnaJl1BC vyvoditi z §§ 6, odst. 3 
a,7, od~1. 4 na:rok na }vlastm odmenu Jen IProtO, že 111'a úko1u pracoVia'1 
d~le,.n~z 8 .hod~n, ledaze ,mu by>! přede~sán určitý ,ÚIl~ol, aby jej prorvedl 
v, n~mIhodl~'?'~e pracovn1 dObe, li zamesrnwnec nebyl s tn, a'hy v této 
dobe tak uC1'l111 c. 14908; srov. č. 7404. 
mezi ~amě~t~,ancen; ,a zaměstnavatelem došlo mlčky (§ 863 obč. zák.) 
k pausalovéťnl odmeny za práce ,přes čas jestliže zaměstnwnec pracující 
v podniku (ve mlýně), l~d6' všichni z~městmlinci pracují z~ paušální 
mzdu a kde ,není. ob'\~yklé dyá(vati zvláštní odměnu za práce přes čas, 
zna,l prov.oz, P?dllJku 1 rO,z'~elení pracov;ních hodin, 'P,řijímal sJednanou 
mzdu bez nmTI1tek a nehlas11 se po celou dohu svého zaměstnání o od
měnu za práce .přes čas Č. 16916. 
,i :kd~ž zaměstJ~:~,vatel 'I1en~ěl povoleni k, práci přes osmihodinovou pra
covm ,d?bu; m~ze se zames!nanec, domahati na zaměstnavateli o.dměny 
za -prac1 pres cas 'Pro bezduvodne obohacení z,a,městnavatele Č. 13235. 
šlo-,li .Q zakáztrnou práci přes óas, :není tu obolmcení zaměstnavatele 
.na újmu ~amě.stna:nce, ,dostal-li za ni zaJměsrn.anec .přiměřen'Du náhr,adu 
~ celkO'vem Jeho platu (stravě a účasti :n:a zpropitném úhr.nkově) 
c. 13558. 
odměna za práce přes čas: kdy ,nemůže žádati v e d o li C í z,aměstna
nec po zrušení služehního :poměru odměnu za svoje nekontrolované 
pr~ce, kO'nané přes čas, 'o nich~ zaměstnavatel po dobu služebního po
meru léta trvajídho nevěděl a o nichž zaměstnavatele ani neuvědomil 
z. důvod~, že jich ~koná:ni, pokud byl 've službě, :pokláda,l za svoji po
Vinnost c. 14703 (IUr. sb. Č. 2317); srov. Č. 14839, 6983, 6127, 7981. 
nMo:c za práci< přes ,čas jest oprávněn, hv!a-li práce koná.u'a s vědomí-m 
zamestnavatele neb jeho orgánu, byť -ne ,na výslovný příkaz č. 14839· 
srov. Č. 14703 ('Úr. Sb. Č. 2317). ' 
vzdání se Odměny za práce přes čas viz též shora: ú h ,r n ko v á (,p a u
Š a 1. o van á) od m ě lil a. 
pouze to, že zaměstnanec po celou dobu zaměstná1ní nepožadoval od
m~nu :ta nepovolené práce přes čas a zvlášť ji :neúčtoval v měsióních 
vykazech, neznamená, že se za:městncrnec chtél úplaty za mimořádné 
úkony vážně 'a svO'bodně zříci, šlo-li 'Ú zaměs,tnan:ce hospodářsky na 
zaměstna,vateli závisolého, je.nž se mohl důvodně O'bávati, že bude jinak 
z~e z.a:n;~st'nání ip~Oplišt~n a vydán .nebf'zpečí nevaměstnanosti a bídy, 
hm spise, k1.adl-'h zamesvnavatel velkob. váhu na brZiké ukončení prací 
za:f!1ě~st,~aillci svěřených a pohí,ze'l"'U ustavičně :k jejich ury.chle:ní č. 13235; 
stel'ne c. 14747, 6983. 
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zaměstnanec »Společnosti brněnských pouličních drah elektric,kých«, 
dav si vyplatiti jednorázovou vÝ'Pomoc, která podle vyhlášky měla b}'ti 
náhradou za odpracované hodiny nad zákonl11ou pracovní dobu, dal 
najevo, že' souhlasí s dohodou o náhradě za ho.diny přes čas do tě daby 
odpracované č .. 1y400~. y 0_ ... y' .' 
p o' skončení sluz:ebmhoy pomeru ,m.uz: se

v 
za~estnanec pl.at~e ... vzdah 

(§ 1144 obč. zák.) odmenyy za pracl pres ,ca~ c. 147~7; steJne c. 6983. 
s: 7 (pomOcné práce přes cas): »-pomocnym: .praceml« ve smyslu § 7, 
~dst. 1 isou pracov'ní výkony, které se i svou :p o d s t a t o u i do
b o u {eŽ jest pro jejich o'bstarávání vyměřena, odlišují od vlastních 
prací; souvisejících primo s určen~m podniku č. 13753; stejně Boh. A 
Č, 3489. 
mezi »pomocné práce« patří i úklid obchodu a dílny po skončení práce 
a roznesení hoto~ý)rch výrohků a odnesení pošty Č. 13753. 
za všechny :pomocné práce, pokud přesahuji pravidelnou pracovní dobu, 
jest platiti zv'láš~' jak~, ~a práce přes ... čas" j~ tu ~šak vždy "dovolena 
a pro smluvce za'Vazna umluva o -pausalovam odmeny za -ne c. 13753; 
stejně Č, 10076, 10226. 
odst 4 (placení za pomocné práce přesčasové) viz rozh. u § 6. 
§ 12: onerozHšuje mezi osobami zaměstnanými 'v zemědělství, živno
stech a průmyslu, v soukromých domácnostech neb ústavech soukro
mých a ve~ej.ných Č. 15363; srov. výnos min. soc. péče č. 4751/nI-19. 
u zaměstnanců podle § 12 zák č. 91/-1918 jde o práci přes čas jen 
tenkrát, pracují ... \i více ,než 12' hodin denně ,č. 15363. 
odst. 1 (osoby v domácnosti za;něstnané): čeledín hotelu, 
bydlící a, stravorvaný 'v hotelu, 'll á'] e ž í mezi zaměstnance uvedené 
v ,prvém ,odstavci § 12 č. 15363. 
pro šoféra osobního auta pllati předpis .prvého odstavce § 12; není třeba, 
aby šofér bydlil v domácnosti zaměs.tnavatelově č. 15444. 
pojem »domáonosti« ve smyslu § 12, odst. 1 zák. o osmih'Od. době pra.c. 
Č. 16621. 
§ 12, ndst 1 uved. zák. .nelze omeziti co do delší, pracovnÍ' doby jen 
na domácnos.t přimzených (fysických) osob, nýbrž jest ho užíti i na 
jiné práv.ní útvary (spoJky), u nichž způsob zaměstnán: a ubytování 
jest shodný j-ako v domácnosti přirozených (fysických) osob (úkony 
zřízence, ubytovaného a stmvujícího se v nodehámě dobmčinného 
spotku, kde konal úklid, -rozdUení šatstva a pod.) č. 16621. 
odst. 2 (osoby -na'jaté k služeb. ·úkonům nepr'avidelně 
-k o. n a n Ý m a 11 e pat r:n ě 'll a m á h a v Ý m): na: hotelové sluhy se 
vztahuje předpis druhého odstavce § 12 zák. Č. 91/1918 Č. 15363. 
obsluhova'č benzinové sta;nice (čerpadla), obstarávajíd kromě obsluhy 
mo-tro<fových vozidel i vyúčtová'ní benzinu a autooleje, udržování. sta
nice a dozor na ni, n 'e.p a tři mezi ,osoby uvedené v § 12', ndst. 2 
zák. Č. 91/1918č. 15730; v témž smyslu é. 16724; Boh. A Č. 6833, 3660. 
§ 13 (trestni pOhrůžka) viz plen. roz'h. č. 16217 u § 6. 

Doba splatnosti viz hesla: rozsudek (§ 406 c. ř. s.), splatnost. 
zkušební. viz hes-ln: z a m ěs t'n a:n 9 i sou kr o m í (§ 30). 

Dobírka viz heslo: devis.Qvá 'Opatření rozh. č. 16577. 
DobOvá sleva viz heslo: po j išt ěn i s m luviI1Í. 
Dobré mravy viz hesla: neplatnost smlou'vy (§ 879, odst. 1 obč. zák), 

soutěž nekalá. 
Dobrodiní soupisu viz hesla: děd i c, ,1tn ve !fl t á ř, p o z Ů s t a Ilo, s 1. 
DObrovolná dražba viz hesIo: dra ž ba do ,b r O< vol TI á. 
DObrozdání znalecké viz heslo: z n ale c. 
Dodaci (lhůta) smlouva viz heslo: sml oQ U 'Vak u .p n í. 
Dodatečná lhůta viz heslo: pojiště'ní smluvni (§§ 28, 29). 
Dodatečné projednání pozůstalosti viz heslo: p o z Ů s t a los t (§ 179 nesp. pat.). 
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Dodatek k firmě viz heslo: f i r m a. 
- k rekursu viz heslo: stí ž n o s t. 

DodáVka pOstupná (sukcesivní) viz hes'lo: s m I {} u vak II p TI í. 
Dohoda dědická viz heslo:, děd i c k á d o hod a. 

manželů vh heslo: n e p I a t 11 o s t srn 1 o II vy. 
O nároku viz heslo: smí r. 
o příslušnosti viz heslo phslušnost (§ 104 j. n.). 
o výživném viz heslo: v Ý ž i V:TI é. 

- v pozemkOvé reformě viz heslO': p o zem k o v á r e for II a. 
Dohodnocení viz heslo: m ě'll a. 
Dohodčí smlouva víz' heslo: s m.J o II vaz pro s tře d:k o- vat e 1 s k á. 
Doklad~ k při h II á š c e 'P ř i r {} z vrh u viz heslo; dra ž b a v n u c e TI á 'll e

movitosti (§ 210 ex. ř.). 
k rek,l'.am,aci viz 'heslo: doprava že'!ezniční (čl. 102, 107 Ž . .př. ř. 
rozh. č.17274). 

Dolarová doložka viz heslo: m ě!fl a. 
- zápůjčka vjz heslo.: m ě ,n a. 

Doložka avisová viz heslo: sm·ě TI' e Č:TI Ý z á k·o TI § 6 směn. záJk. mzh. Č. 13721. 
»bez protestu« (d o 10 ž k a o p roQ m·j:n II t í .p r o tes tu) viz hesj,o: s m ě
ne Č 'll Ý z á k on § 32, odst. 1 směn. zák. rozh. Č. 131789. 
dolarová viz hesloo: měn 'a. 
domicilni viz hesIo: S 'll ě 'fl' e Č :TI Ý z á k o ln § 32, odst. 1 směn. zák. rozh. 

č. 13789. 
na řa~ ,;,iz.heslo: směne~~ý zákon (§ 3 směn. zák). 
generálm VIZ heslo: s o u t e z 111' e ka 11 á. 
návěštní viz hesIo: směne,čný záko:n § 6 směn. zák. 'foz:h. č. 13721. 
o nesoutěžení viz helSao: z a m ěstn a 111 ci 50 u krom í (§ 47). 
průpad!t1á viz heslo: p. o ji š t ě.n í s-m I II vn L 
rebus sic stantibus: :p,ř i v Ý ž i vn é m viz hesIo: v Ý ž i v n é. 
- škůdci jest voln'O, atby se při podstatné změně poměrů dornáha,J změny 

důchodu, přjsouzeného-poško'Ze:nému ,č. 13492,. 
pl;atí ! .při smlouvě Ů' budoucí zápůjčku podle § 983, posl. věta, ohč. 
zak. c. 14502. 

rukoj~ká:,n a srn ě nc e viz heslo: sm ěneč ný z ák on (§§ 62 a daL 
srnen. za:k.). 

valutová (zlatá) viz heslo: ni ěna. 
vykonatelnosti na rozsudku, na jehož záldadě hyla po'volena exekuce' hyla-li 

. nesprávná, užití § 39, č: 1 ex. ř. i § 39, Č. 5 ex. ř. Č. 14002. ' 
zlatá: ev dí"IčÍ'ch dluho,pisech viz hesla: dI1čí dluhopisy, 

měna. 

Dolování, dolové vody, doly viz hesla.: hory,. Sló,vensko a .P{),dk. Rus, 
s.ousedské _právo. 

Dom~cí trh ~lráce viz heslo: och r a ll' a do m á c í h () t r ll.u p r á c e. 
Domacnost vtZ heslo: d'o h a p r a c o v n í o s m j,h odiiJ1J ov á (§ 12). 

- manželů (společná) viz hesla: man žel é, o b II -ov a rn a Jl Ž e 1-s k é h o 
spoQlečenstvi. 

Domek rodinný viz hesla: ne z a rn ě s tl11 a II í, s pol e-č ens tvo: st a veb n í 
a bytové. 

DOtnici1 o'a směnce viz hesJo: smě·n e Č II Ý z á k Qi n. 
DomOvní klič viz hes],a,: domovni'c-i a klíč domovni. 

- řád viz hesio: d.omovnici. 
Domnělé vlastnictví viz hesla:: s op o!} e č e n s tví II aj e t k o v é ž a] o b a z á-

pórčL ' 
Domovníci (z á k. Č, 82/1920): 

§ 1 (domovnická smlouva): domovnická smlouva je smlouva služební a ne
může býti a~i z čá'3ti - pokud běží o domovnický byt podle § 8 -
smlouvou nájemní č. 14332; 15668 (dfivody). . 
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z a v n u cen é spr á v y přecházejí práva a povi'o-nosti ze smlouvy 
domovnické s vlastníka nebo jeho zmocněnce na vnuceného správce 

č. 14131. 63 b< < 14995 smlouvu domovnickou lze uzavříti i mlčky (§ 8 O' c. zák.) c. ; 
srov. č. 16235 152,70 (Úr. sb. č. 2706), 7523, 6966. 
púhe vykonáv~nje domovníokY1;h prác - ho-ci z príkazu vlastnika domu 
_ nezakladá ešte dornovnícku -smluvu, jestHže sa z okolností nerpndáva 
zrejmá vóra st-l'án založit' domoV'ni',cky pome-r č. 15270 (Úr. sb. č. 2706) i 
srov. č. 16235 14995, 7523, 6966. 
ke konklude.nt.;ímu ujednání domovnické ,sml?U'vy d?šlo _tím, že vlas~ík 
domu, nevyhorvěv předpokladům § 4 do.m. z~k, tr,PI ~ do-konce svol.uje: 
aby .osoba, která v domě byd~, pra;vldelne vykon:?v'~I~ d0l!l0v;~Icke 
úkony vytčené v § 1, odst. 2 reč. zak, nebo ~spon J~llCh prevazlI10u 
část č. 14995; o.r. sb. č. 2506; Srov. č. 15270 (Ur. sb. c. 2706), 16235, 
7523, 6966 Sb. n. s. . . . 
okol110Sť že riaditel' firmy da'l príkaz zamestnancI fIrmy (sluhOVI) 80 

stálym ~esač.n.ýrn plat?T? \800 K) a jeho t;laln~e']:k:, kt?rá za mes~čný 
plat upratQlv'ala k,ancelane fIrmy, ruby vykoma:vah. tlez prace domovmcke, 
a že oba tomuto prí:k-azu vyhoveli, nenahmdzu]e v § 1, bode I pred
pisané náležitosti vz'n1ku domoVlnic'kej smluvy Č. 15270 (Úr. sh. č. 2706); 
sro,". č. 16235 14995 7523, 6966; úr. sb. č. 2506. 
pro. otázku, zda <lIOŠI.~ k domoV'nick.é ;smlou;ě, přesto.' .ž~ h.yl~ uzavřena ,-< 

smlrouva nájemní a do:ho?a o ,!conam pra~cll domov'llwkych, Jest ro:?c
dujíCÍ' byl-li nájemnírk vyslovne nebo micky (§ 863 obč. z.) poveren 
všemi úkony, \kte,ré podle § 1 ~ák. č' v 82!~1920 ~p.r~vidla ~nál~ží d~-mov: níkúm, :nebo aspoň zda vykonaval .prevaznou cas~ dotceonych uko!l1u 
č. 16235. 

§ 4 (povinnost vlastníka domu konati nebO dáti konatí dOmovnické práce, 
po případě .ustanoviti domovníka) viz rozh. č. 14995, 15270. 

§ 6, odSt. 2: j.de o nár?rk na o?mě;nu za j.i.né (ne;domo~nické) ~lužby, vy
konávala-li domovlmce p'TalTI1 pradla pro vlastmka a Jeho rod1nu; -k roz
hodnutí o tomto nároku je příslušný ,řádný soud, nikoli soud pracovní 
č. 14974. 

§ 8 (dOntoV1lÍcký byt) viz též r@h. č. 14332 v § 1, rozll. č. 14332 v § 10. 
povoluje-li se elXe:kuce na, dornovni,cké platy, jest při omezeni exekuce 
.na neZaíbavitelrnou jednu třetinu nebo existenčnÍI minimum přihlížeti 
k celko'Vým požitkům pov~nlfl.ého z domovnlClkého poměru s.e započte
nim hodnoty domovnického bytu č. 13214; srov. Č. 3'426. 
domovník má nárok na bez p I a t n Ý byt Č. 13381; srov. č._ 11667, 
15410, 16100. 
domo:vnÍ'k má v meúch m o. ž :rl o s t i nezadatelný nárok .na bezplatny 
byt o d vo u obyt·ných místnostech Č. 16100. 
k výkladll první věty § 8 dom. zák. »po:kud možno o dvou mistnostech« 
č. 15410. 
co do rozsahu domovnického bytu, jak jest uveden v zálmně, ro.zhoduje 
jen stavebnl stalY domu, nikoE též hospodářský stav jeho v.1astnÍ·ka 
č. 15410. 
požadavek dvou místností (pokoje a kuchyně) neJze uplatúo-v-ati tam, 
kde to nedopouští stawehni stav domu Č, 15410. 
d o ll. o v .fl i c k Ý byt je částí služebnibo poměru a lze jej vypovědět: 
spolu s domov.nJckým p-oměrem Č. 14332'; srov. Č. 8244. 
domovnická smlouva vylučuje platnou smlouvu nájemní mezi domor\T
n~kem a vlasnnIkem domu, pokud běží o místnosti nazlTI·ačené v § 8 
dom. zák. č. 14995. 

§,.g (dDmovnická odměna, klíčně) viz též Iozhodnuti u § 15. 
_ zák. Č. 314/1920 se vztahuj,e i na platy -domovlTIkké č. 13214; srOv. 

č. 10598. 
g' 
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exekuci na domovnické platy nelze omeziti na jednu třeNnu pohledá
vání povinného jen za úk.lid v domě a 'na chodnLku a na _poplatek za: 
klíče od domovních dveří, nýbrž jest přihlížeti rk celkovým požitkům 
domovnickým se započtením ho-dnoty za domovnick}' byt č. 13214. 
obsluha ústředního topení patří mezi úkony ,nedomovnické podle § O, 
odst. 2 dom. zák., za něž přísluší domovníku :nezadatelný ná,rok na 
mzdu v místě obvyklou č. 16719. 
nezavázal-Ii se ,d-offiovník písemnou smlouvou, sjednanou s vlastnIkern 
~omll, ,k bezplatnému otvíifánÍ ,domovních dveří v době jeho uzamčení, 
jest oprávněn žádati na n á j e m c í c h byt ů přiměřenoLl odměnu za 
otevření dveří (klíČlné) i tehda, není-Ii v obci d.omoiVuí řád řádně schvá
lený Č. 16550. 
nájemníci bytu nej-seu zavázáni platiti d.omovníkovi za otvíraní domov
ních dveří poplatek vyšší, než jest poplatek určený v domovním řádě 
,řádně schvkleném nebo vybíraný .podle místnkh zvyklostí, jestliže ne
pnstoupi.\i k 'ujednání, jímž vlastník domu dovů1-il domov'níkovi vybí
rati trukový vyšší' poplatek Č. 16550. 
odškodné za klúčne p-rislllcha domovníkovi aj vtedy, ked' bol pri na
stú-pení služby ústne upozornený, že odškodné je zarhl"11uté v smluvenej 
mesačnej mzde, ale v pís-omnej smluve nebolo o tom nič ustanovené; 
avš3Jk v ta:komto prí'Pade může domovník dod-at.o,č'ne požadovat' od
škodné za' klůĎne naj'V~'š len za trojmesačnú v)'povednú lehotu č. 16882 
(Úr. sb. Č. 3'730): srov. Č. 12895, 16550. 
za prijímanie nájomného od nájomni'(c,ov, Hpomúnanie ich o nájomné a 
odnášanie prijatých peňazí správcovi domu neprislúcha domovníkovi .
ak ,nebolo 'nič ilné smluvené - zvláštna odmena č. 16882 COr. sb. č. 
3730). 
byl--1i ujednán pa-ušá,l za- vše c -ll >fl Y domovnické úkony, ,nezáleží pro 
poměr domoiVníka ik vla,gtníku domu lna tom, že vIastník vybírá ,od ná
jemníků větší poplatky Č, 16977. 

§ 10 (zrušení domovnického poměru výpovědí) viz též rozll. č. 14156 u § 16. 
k výkladu -první věty prvního odstavce a prvn-f věty druhého o-ctsŤaJVce 
§ 10 dom. zák. Č. 15688. 
právmi p-oměr v příčil11é domovnického bytu nelze zrušiti IP,říkazem podle 
§ 567 c. ř. S., i :kdyhy byl domovnkk)' pomě_r ujednán na -urč-itou dobu 
Č. 14333; srov. 'č. 15688. 
pre zrušen'Í domovnického poměru výpovědí a pro řízení zahájené 
o podaných námitkách pmti vý\povědi domovnického -pomě'ru platí 
z 'Předpisů §§ 560 a násl. c. ř. s. jen předpisy, týkající se výpovědní 
lhůty (§ 560) a řizeni ° námitkách (§§ 571 až 575) Č. 15688; srov. 
Č. 14332. 
výpověď z domov;niokého poměr-u musí vyhovovati náležitostem výpo
vědi ze smlouvy služ,ební; nemusí míti všechny náležitosti § 562 c. ř. s. 
Č. 15688. 
lze ujednati zv,láštnÍ ,dohodou mezi vlastníkem domu a donwvnikem, že 
se ,ua domovlflkký byt budou vztahovati omezení 00 do vÝ'Povědi ob
saJŽená v zá:koně na- .ochranu máje mníků ; v talmvém přtpadě může vlast
rtlbk domu zrušiti celý domovnkký poměr výpovědí jen z důležitýcil 
dů"odů Č. 16141. 

§ 11 (předčasné zrušeni dom(}Vjůckého pOměru) viz mz,h. Č. 14332 u § 10. 
§ 15, prvá věta: nevylučitelnOtst a neomezitelnost práv domovníka: domov

rník se nemi1že vzdáti svého nároku na bezplatný byt č. 13381. 
smlouv.a o úplatě za domoVini-cký byt jest 'llkotná č. 13381; stejně 
Č. 11667, 14995, 15410, 16235, 16278. . . 
úmluva o úplatě za ,pOSkytnutí hodnotnějšího domov:nickéhD bytu, 
pokud ne p.ř e s'a h II j e dvě obytné -místnosti, je nicotná (§ 879 .obč. 
zak.) č. 16100. . 
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pokud je nicotná smlouva o úplatě za užívání »nedomovnického« bytu 

Č. 15410. / .• d" b 
. nájemní-k" který je v.Jastně domovníke,:n, t;luz,~ se . om~hatt -pro ez
dŮ'rodné obohacení vlast-nrka domu v.facem -naje,mneho c, 16235; srov. 
, 11667 .-'-
~·edo-pou§tí-li stavební stav d0!llu, aby se. doŮ'n;ov,~í'kovi . dostalo .?~tu ° dvou místnostech, nýbrž tohko' bytu o ledne ml'stnostt vyhovuJ1'clho 
jinak dotčenému zá;konnému předpisu, 3Jvš-ak d,om~~,ník se/do nJ.h? ne
nastěhoval a naial od majitele domu byt rozsahlelsl a hodnoTIneJšl, z'a
v,áza-v se platiti 're zdí! mezi náj~mn;í hodnot?u .l1tajat~ho. hy tu .a bytu 
původně mu nabíze.ného (domovmckeho), neJde o umluvu mcotnou 
Č. 16278. , ,. , d" 
dom'ovník se muže po skončení domovnického pomeTU učmne vz ati 
nároku na vrácení toho, co za.platil za dqmov!nic:ký byt, nebo jinak Se 
o svém nároku dohodnouti s majitelem domu ,č. 16507; srov. č. 16719. 
druhá věta (požadavek písemnosti pro ujednání o změně práv domov~ 
níka): náifOku na odměnu ~a. nedomov.ni,('~é práce

v 
se t;1ůžey dQ.~o'V

ník platně vzdáti p .o vý-povedl domovmckeho pomeru, trebaze p r e d 
uplynutim vý,povědnÍ lhůty č. 1:671~; sr~v. č. 16507. 'v .. " 

ked' bol 'domov:ník pri -nastúpem sluzby usrne urpozornelOY, ze odskodne 
za kf:úč,né podle hetej vety 3. odstavca § 9 dom. zák. je zahrnuté 
v smluvenej mesač-nej odmellle, ale v písomnej smluve neb-olo o tom 
nič stanovené maže dodatoóne požadovat' odškodné za kl'učné, ale 
nejlv~rš len za 'trojmesač:nů výpovednú leh otu Č. 16882 ('Úr, sb, Č. 3730); 
srov. Č. 16977, 16550, 120895. 
vlastník domu může s domO'\rllí.kem umluviti !pÍsemně paušální odměnu 
za domevni'cké práce i za 'nárok ,na klfčné, jakož i že' -paušál hude do
movníkovi zapraven- bud' 'vlastníke:m domu, neho ná,iem~l,Í!ky přímo, nebo 
prostřednictvím vlastníka domu Č, 16977. 
v písemné smlowvě nemusí býti zvláště zdůrazněno, že v paušální od
měně za všechny domovnické práce je zahrnut ii nárok na klíčně 
Č. 16977. 

__ § 16 (soudní příslušnost pro spory mezi vlastník'em domu a domOvmKem)! 
pracovní soud neníl ,příslušný rozhodovati výpovědnÍ'. spory mezi vlast
níkem domu a domorvníkem, vzniklé tím, že .proti výpovědi byly včas 
vzneseny námitky (§ 57l c· ř. s. a § 10 zák. Č. 82/1920) Č. 14156. 
pracovní soud není příslušný rozhodovati o národch domovníka za ko
:nané 'práce, ani jde-li o práce nedomovnické (pralJ1í prádla) Č. 14974. 

Domovnický zákon viz heslo: d o- m o v n í c i. 
Donucení viz heslu: neplatno,st sm:Jeuvy (§ 870 'obč. zák). 
Donucovací opatření podle § 50, odst. 6 nesp. zák. viz heslo: nes IP' o r n é ř Í

zeni, (§ 50, odst. 6 zák. Č. 100/1931). 
- pravidlo viz hes,Ja: hory, smlouv'a nájemní (§ 1117 o.bč. zák.). 

právní předpis: pojem č. 14793; srov. č. 16559. 
Doplatky členských podílů viz hesllo: s,polečet11stv-o výděl-kové a ho's

:podářské. 
Doplnění důkazů viz heslo: d ů k a z. 

povi!l1fiého dUu vi'z hesJo: díl P o v i n II ý. 
řízení viz heslo: ,odvolání (§ 496 c. ř. s.). 
směnky viz hesla: směnečný zákon (§ 6), smě;n-ka. 
výroku ve sporném nzení viz heslo: I h ů t a kop r a vn é m u p r o

st ř ed k u. 
v nesporném nzení viz hesln: nesporné řizení (§ 3;4). 

Doplňovací řízení (§ 496 c. J. 8'.) viz hes,Ia: novoty, .odvolání a změna 
žaloby. 

Doprava osob (a u to b tl S em) viz heslo: ž i-v'1l o s t a u tomobiI ové d 0>

pravyosob. 
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Doprava osob neb nákladů provozovwná po živuostensku motor. vozidly v.iz hesla: 
a II t o b II s, a II t·o II D bil, 'P o j i š t ě'TI í s ml II v II í, spr á v a v TI u~ 
ce,ná po,ctni:ku (živnosti), živUQst automobil{)vé do
pr a vy. 

železniční viz též heslo: clo rozh. Č. 13624. 
dopravní řád č. 203/1921: § 3, č. 4 203/1921 (přepravní povinnost, 

odepření přepravy z důvodu vyšší moci)! železnice musí, vadí-li 
tomu okolnosti, ,odůvodňující vyšší moc (,nízký stav vody), ode
příti Ipříjem dopravy, po případě zastaviti přepravu ,č. 13609. 

- - - k'lesl-li, teprve za doprarvy zboží vodni starv tou měrou, že ,lodního 
prostoru nebylo lze plně využíti, nelze přičítati dráze za zav,inění, 
že nezastavila dopra'vu Č. 13609. 

- - - překladištní tarif: sazeb překladištniho výjimečného tarifu 10 od
dílu Vlil, lze užíti jen, byl-li příjem zboží do pře1d:adiště zastaven 
Č. 13609. 

- - - sazeb přeJdadištního tarifu ocLdHu I, odst. 4, Aa lze užíti u zásilek, 
které byly v .př,ekladišti posti:ženy jaikoukoHv překážkou, takže je
jich nalodění 'není možné, a jež budou před zánikem překážky PiQ
dá1ny novými Inákladními listy do překladišť, v kterých n.ení pře
kážky, aby odtud hyly do:praveny dá,le po vodě do celní ciziny 
Č. 13509. 

přepravní řád Č. 144/1928: 
čL 34 (nosiči zavazadel): zeleznke ručí za kaž,dého nádra;Žlního 
nosiče, kterého užije k provedení přepravy, co do výkonu jeho 
Služby, aniž záleží na tom, zda dává vy,kO'návati sr,užbu nosičťt za
vazadel 'Svými v,Iastnimi zamě'srnanci či zaměsvn-and podni.'ku, s ,ni
miž <O tom uzavřela sm-Iorurvu č. 14438. 

- - - čl. 48, § 1, písm. a) 63, § 1 (obsah nákladniho Hstu, dodám zboží): 
jestliže dráha (stanice určení) vydaJla' přeprarvovanou zásHku ,prvé" 
z dvou fysiokých os.ob, urvedený,ch v :nlukIadním listě rak, že se 
mohlo míti za to, že příjem-cem zási,Iky jest označena odesHatelem 
firma a nikoU dvě: fysÍ'Cké a jednomvé .osoby, neručí dráha odesi
lateU na, škodu, která mu ,snad vvnikla proto, že 'nebyla zásilka 
dodána zárOiveň uběma fysickým osnpá<m č. 16477. 

- - - čl. 49, 51 (ručeni za údaje v nákladním listu, přirážky k dovoznému, 
stav zboží, obal a označeni): 'čl. 49, 51, § 1 a čl. 56 § 5 Ž. ,po ř. 
o povinnosti odesilatelově k náhradě škody, vzniklé dráze nespráv
,ným údajem v nákladním listě ;neJbo vadností obalu, nerozlišují 
mezi zaviněním odesilatele a jeho z3Jmě'stnandl; dráha nemusí do
kazovati nezdatnost zaměstnanců .odesilatelových č. 16162. 

- - ~ čl. 53, §§ 1 až 3, čl. 58 § 1: má-M' hý,ti zboží, které jest přepr·aviti 
způsobem, uvedeným v § 48, lit. a) nákladního. tarifu, přepraveno 
jiným Zipůsolbem, musí o tom býti sjednána zvlášf.ni dohoda; pře
vzetím nákladní-ho listu, byť o'bs,ahorval návrh odchyIný od předpisu 
§ 48. lit. a) ;nákladního -tarifu a ,poznámku, že zboží ,ua}.oží dráha, 
k takové dohodě nedošloč. 14954; srov.č. 10235. 
čl. 62, §§ 2, 4, čl. 67, § 6: v,lád. nař. Č. 95/1930 má moc zákona 
Č, 13524. 
odesilatel, jenž žádal za rakový zpúsob celního řízení, jak jej př.ed
pisuje § 4 vlád. n.ař. č. 95/1930, jest povInen hraditi železonici veš
keré výlohy spojené s prozkoumávánrím povahy mouky j k 'nim patří 
i zdrž'll'é; pro 'otázku platnosti vládního ..naří'zení p~o celní úkon.v 
a vybrání zdržného jest rozhodující de·n, kdy byly tyto ú'ko'ny vy
konány Č. 13'524. 
čl. 66 viz heslo: přev'o d vlastnictví § 427 obč. zák. 
Č. 15863. 
čl. 48, § 5, čI. 90, §§ 2 a 3 (přeprava živých zvířat a omezené ru· 
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čení za škody, které mohou vzniknouti ze zvláštních příčin (srov. 
č. 15973 učl. 84, § 5, 90, § 3. 
čl. 88, 94 (společné ručení želez;nic z přepravní smlouvy, rozsah 
ručení při poškození, velikost nál1r,Cldy při tom) srov. též č. 14239, 
14243, 15973. 
při stanovení náhrady škOdy z přepravní smIouvy nef.Ozhoduje, 
k jC\Jkému účelu bylo přepravova11é zboží určeno č. 14421. 
čl. 90, § 3 (domněnka, že škoda vznikla z příčin uvedených v §§ 1 
a 3 čl. 90) sm'V. též rozh. Č. 3053, 11510, 11702. 
ustanoveni čl. 54 předpisů pro službu doprav.ni č. XIX neplatí iJ)ro 
zařadění vagonu s hoNav,ými látka'mi při posunu ve stanici č. 13,778. 
doznal-li odesilateli, že ba:J.ení bylo nedostate,čné, vadné, nebyla za
kŮlll'ná domněnka, že škoda vznikla z této příčiny v:vvrácena pou
hým zjištěnfm, že poškoze.ní vznik,lo nesprávným a nedbalý,m ulo
žením balíku ve vago,fi'ě želez,ničnÍmi zřízenci č. 14239. 
domněnka 'Čl. 90 3 Ž. př. ř. byla vyvrácena zjištěním, že dobytčata 
byla poraněna p,rudkým nárazem při posunován.í vlaku; na žalo-' 
vamé dráze bylo, aby dokázala nedostatek p,říčinné souvislo.sti mezi 
uhynuHm dObytčat a prudkým nárazem při posunu č. 14243. 
traJktor, jehož benzino-vá nádrž neby.la zcela vyprázdněna a jen:ž 
byl ,pokryt olejovým mazem, jest předmětem hoř,lavým a vydaným 
nebezpečí !požáru, 'O němž platí domněnka čI. 90, § 3 ž. pf. ř. 
Č. 14954. 
čl. 84, § 5, čl. 90, §§ 2, 3: z toho, že k uz,avření ochranných oken 
vagonu, naloženého odesilatelem, došlo za přeipravy, nelze ještě 
usuzorvati, že se tak stalo z3'JV\iněním 'dráhy Č. 15973'; srr:o'V. Č. 11510, 
11702. 
i -když odesHací stamice upustila od doprovodu zási-lky žiVýCh zví
řat, nebY'la tím odrp'ovědnost dráhy ['Q.zšířena 'č, 15973. 
škoda vzešlá z nebezpečí, které bylo možno odvrátiti dopflovodem 
zvíř<lit, jde na vrub odesilatelův č. 15973. 
čl. 102, § 3: písemná reklamace podaná II příSlušné želez-nice se 
pokládá za platnou teprve Hm okamžikem, kdy k lní ,byly př.Lpo.j-eny 
doklady o její op,rá'éněnosti Č. 17274. ' 
čl. 107, §§ 1, 3, 4: jen tenkrát, byly-Ii k ,reklamaci padané u pří
slušné želeZ!nice př,tp,ojeny doklady o její oprávněnosti, staví se .pro
mlčení mLroků .z p_řepravní smlouvy č. 17274. 
promIčení nároků na náhradu z'a !poškozenI přerpravovaného zbožÍ' 
se počíná uplynutím dne, kdy byloo dodáno; rozhoduje den, kdy došla 
zási'lka do s t a nic e urče,ní, -nikoli den, Ikdy d,ošla do rn í s t a 
určení Č. 17274. 

mezinárodní: mezinárodní úmluva 'Ů ,přepravě zboží 'Po. železnicích (M. 
Ú. Z. zllk.č. 110/1927 a úmluva Č. 140/1928): 
'k pojmu hrubé nedbalosti viz mzh. -č. 4480, 4248, 4136, 3005, 911. 
čl. 6, § 6, písm. i), n), čl. 9, § 3, pism. a), bl, dl, e), hl, čl. 11, § 10, 
čl 34 (obsah a úprava nákladního listu, zásady pro výpočet do
vozného, ta1ify .a přepravni cesty, výjimečné snížené sazby, ome
zení náhrady pOdle určitých tarifů) viz mzh. č. 13781, 14016, 15093. 
čl. 7, § 1 (ručení za údaje v nákladním listu, přirážky k dovoznému) 
viz rozh. č. 13781, 14016, 15093. 
čl. 9, § 3, písm. h) (kdy neručí železnice za škodu, vznťk10u volbOu 
přepravní cesty nebo tarifu): v tom, že železnice, nestačily-Ii údaje 
odesilatel,ovy k úp!,nému určetj,í přepravní cesty, zvolila delší a 
dražší přepravní cestu, nelze spatřovati její hmbé zavinění ve 
smyslu čl. 9, § 3,";písm. 11) mez. úmluvy č. 13781. 

- - --. na železnici nelze požadovati, aby l.ivádě1a dúvody, po případě 
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dokazovala, .proč se jí zdala z'volená cesta .pro odesilatele nejvý
hodnější Č. 13781. 
přecterpsal-h odesrilate! (v Rumburku) pro .přep'ravu zásílky po pol
ském úze,mi užití výhodnějšího výjimečného tarifu, je,TIž vš-ak 
v době přepravy zásilky již v P.olsku n.ep.J,ati1, nemůže z toho, že 
želez-uice použila pro výpočet dovoz·nébo :po polském území míst
ního pOlského tarifu, jenž, třebaže nebyi, ale železnici se zdál pro 
odesilatele výhodnější, uplatňovati nárok na vrácení přeplatku, 
nejde·Ai o zlý úmysl aniž o hrubou nedbalost že-leznice; čl. XVIII. 
a Xx. obchodní smlol1'vy českos.Jovensk,opclské z 23'. dubna 1925, 
Č. 202 nemají v takovém případě významu Č. 14016. 
nepředepsal-li odesilar1:eIJ (v Rumunsku) pro .přepravu zásilky po
polském území, užití výjimečného tarifu C 1 j'akožto nejnižšího ta
rifu, nýbrž předepsal-Ii jen přepmvnJ cestu, nestačí to, aby pro 
tento úsek přepravy bylo užito výjimečného tarifu, i. když byla 
udána pŮllská stanice. pro kterou platf výjimečný tarif, a nemůže 
odes,ilateI z toho, že železnice použUa pr,o výpočet dovo,zného p.o 
území polském místního tarifu polského, uplatň:OiVati nM;ok n<1 V1I"á
cenÍ' přepIatku č. 15093. 
čl. 13, §§ 1, 2 (listiny nutné k splnění předpisů celních, berních, 
finančních, pOlicejních a jiných úřadů správních): dráha není vúči 
odesiilate,u povinna zlkoumati, zda jsou prův,odnI lisHny zdrruvutně 
policejní rS nákladním listem jí odevzda·né náležitě vystaveny, 
.i kdyby jí byla tal}mvá PQvinnost ui'ožena vnitřními S1lužebními 
předpisy č. 17063. 
v tom že dráha ,při dovozu brambor ze státu zamořeného rakovi
nou d~ tuzemska rpřija:la fytopathologické osvědčení, jež ne:bylo 
orazítková.no ,odesílací stanid (zák. č. 167/1925), třebas orazíťko
vá:ní bylo. dráze naořízerno vnitřními služebními předpisy, není hrubá 
nedbalost, jež by z,avazovala dráhu k náhradě škody vz,niklé tím, 
že byla zásHka zadržena až do dodatečného' ora,zítkování fyto-
pathologického osvědčení Č. 17063. . 
čl. 15 (předpisy celni, berní, finanční nebo policejní a jiných úřadů 
tl řadů spráVních) viz. rozh. č. 17063 u čl. 13 M. 10. Z. 
čl. 26, 27 (ručení železnic za provedení přepravy) viz rozh. č. 16697 
II čl. 2E. 
čL 28, § 1, písm. aj až gj, § 2 (omeze1lé ruMní pH škodách, které 
mohou vzniknouti z určitých pří-čin): mohla-li škoda: podle okol
ností jednotlivého připadu vzniknouti z některé z pří6n uvedený'ch 
v čl. 28, § 1, .písm. a) až g) M. Ú. Z., musí ten, kdo se na dráze 
domáhá náhrady škody, dokáza,ti, že škoda Inemohla vzni:kinouti 
z uvedených tam příčin a že také ne'Vzniklla, nebo že se dráha do
pustila zavinění, které bylo pří<Č.inou škOdy; po,kud twkovýto důkaz 
nebYlI ,podán, vznikl-li oheň v ná:bytkovém voze, dop'1"avovaném na 
otevřeném žeIezlll~'Č'ním vag.olll.ě Č. 16697; smrv. Č. H703, 11510, 
13053. 

- - - čl. 43, 44, § 2, č. 3 (zjištěni částečné ztráty nebo poškození zbOží, 
kdy nenastává zánik nároků ze smlouvy přepravní proti ž'e1eznici): 
ruče,ni železnice za škodu vzniklou :na zboží při přeprarvě, nezacho
valar-li postup pře.depsa·ný v čl. 43 ,č. 14997. 

Doručení viz též hesla,: advo'kát, exekuce ma po,hledávky, piiká
zání k vyhrání, stát, <vy,rov-nání (§ 67), zmatečnost (§ 4771 

č. 4 c. ř. s.), žalob a pod I e § 36 ex. ř. 

1 h ú t a -k 0'P r a v :fl. é mu pro, s tře d k u viz heslo: -I h ů t a. 
zmocněnec pro doručování viz hesio: výpověď z nájmu. 
žaloba o zmatečnost viz heslo: lhůta (§ 534, č. 2 c. ř. s.). 
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výpověd' služebního poměru je úči,nná, stal~-li se, d?poruče-~ým dopisem 
k rukám člena domácnosti zaměstnancovy (Jeho ?1an~~lky), c. !~~50: 
nebyla-li strarna při prohláše~í průvnd.ního uS'ne~ell'1; nanzU1IClh? jeli vyslec~1 
k dů\ka'Zu, přítomna, musí by ti obe.glw?~ se, sd~l~n~~1 skutkovych okolnost.. 
o kterých má b)'ti vysl~c~.ána; ~be~lam ?1a bytt vnz~no ;na stra'I1u samu a 
nestačí obeslání k ruce jeJlho pravml:.o zastu,~ce v c. lo5v06~.,. . 
nejde o zmatečnost (§ 477, č. 4 c. r. s.), nybrz muze lITI len .o 'vmlnost 
řízení stalo-li se vadně doručelní obsílky k výs!lechu ve smyslu § 375, odst. 2 
c. ř. ~. č. 16311; srov. č. 12530. v 

byla-li hlavnímu dlužní:ku doručena z~lo?a, kterou ?e věřItel dvom~~á za
placení dluhu jak na něm, t~k na rukoJmlm, nahraz~.1e ~no ~orucem za:loby 
hlavnímu dluž!niku u,pomínku ve smyslu § 1355 obc. zak. c. 16988. , 
& 93 c. ř. 5.: lhútu k odvoláni jest počítati. od doruče'ní wz~udku prveho 
~ol1du do rukou p-rávníiho zástupce, tře:baie vypovědě'! stran.e plnou moc, 
když strana, byvši soudem zpravena o 'Yyp,0vědění, p1né n:0ci,~ nev):llOvNa 
nařízení '9oud'll, aby ustanovila co neJdnve nlOveho ,pravmho zastup ce 
č. 13701; v témž smyslu č. 9886. , . . 
nebyla-li obsflka k odvola:cí~muv líčení ,d~ru-čena plno~ t;tO'Cl ~ykaz~nem'll 
právnímu zástupci strany, nybrz advokatll1 komor:ou urcenemu zastup Cl chu~ 
dýoh, ,nejde o zmatek podle § 477, č. 4 c. ř. s., ,byi-l'i soudem ustaJnove,~y 
způsobilý práNr.í zástupce skutečně před od'V,olaclm soudem za stranu -pfl-
to-meu a projednával č .. 13850. v •• v'., , _. 

jestl,iže manželka zmoc·nda man.zela, aby ]1 zastupov~l 'pn ~e~n3Jll1 pred r,0z
hodčím soudem, a manžel vrátil plnou moc hned po led-nam, rnernohl nalez 
rozhodčího. soudu býti doručen. manželu s úči~nkem pro manželku č. 14446. 
ústi1ě pr-ohlášený mzsudek (pro zmeškání) jest vždy doručiti žalorvanému 
v písemném vyhotovení s důvody; předpisy §§ 414, 416, posl. .o:dst. c, ř. s. 
jsou rázu veHcího č. 15317. 
opis rozsudku nelze pokládati za doručený již dnem, kdy byl vIožen do při
hrádky zřízené u soudu .pro advokáta, nýb.rž doručení jest vy'konáno teprve 
převzetí,m opi,su oprávněnou osobou č. 16989. 
§ 106 c. ř. s. vá též rozhodnutí n.íže -u he'sl'a: .doručeni f i r mě, s;p o 1 e č-
11 os't i. 
nebyl-J,i směnečn.ý platební příka'z správ,ně doručen žaJ!ovanému, jest i ža
lovaný oprávněn k ná:vf'hu, aby doručeni bylo z .n'o v u .pmvedeno podle 
§ 106 c. ř. s. č. 14233. 
nebyla .. li ž,a,loha dnručena straně, která změnila bydI-iště, ,nýbrž b~~la-li ulo

žena na pqště, jest tu zmatečnost p:odle § 477, Č. 4 c. ,ř. s. č. 15033. 
to, že ,nebyla povinnému doručen.a ž a: 1 ob a do vbstnkh rukou, ani že mu 
nebyl doručen rozsudek, podle něhož se vede proti němu exekuce, nelze 
upla:túuvati žalobou ;podle § 3'9, Č. 5 ex. f., nýbrž jen žalobou o zmatečnost 
podle § 329, č. 2 c. ř. s. č. 16725. 
§ um c. ř. s.: ode,rpřel-li te,n, 'komu může .bý.ti pIatně doručeno, zaplatiti po
platek předepsaný za doručení soudní zási,l,ky, musí dO'1"učující .orgán uložri1'i 
nepfi.jatou zásilku u ob e c n í 11 o úřadu v mfstě doručení, rne:ní-H v tomto 
místě poštovnf -úřad, č. 16388. 
uloženi zásilky (obsahující ž<ťloibu a obsílku ,k prvnfmu roku) na poštovním 
úřadě místo' na obecním úřadě, ježto v mís.tě doručení ,není poštovní úřad, 
nemá ú6nek doručení ve smy-slu § .109, odst. 1 c. ř. s.; jde o zmateč,nost 
(§ 477, č. 4 c. ř. s.), byl-ll pmti ža.JoiVanému vydán' přes to rozsudek pro 
zmeškání č. 1638'8. 
§ 111 c. ř. s.: nejde o příp'a,d § 111 c. ř. s., odjela-M strana jen na p ř e
ch o drn o u dobu (na kampaň do CUlkwva,ru 'v jiném místě) č. 13963. 
stmně nelze 'ukládati po'Vin:nOrSt, 'aby ustanorvHa osobu k přijeti soudních ob
sťlek anebo aby oznámHa změnu rl 'O' Č a s lIl, é h O' pobytu soudu č. 13963. 
odjda~1i stran.a jen na .přeéhodnou dobu, musí doručný O'rgán postupovati 
p.odle §§ 102, 104 c. ř. s., po p-řípadě podle předpisu § 15, odst. 1 výn. min. 
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pošt a telegraftl, vy,daného vzhledem na vlád. nař. č. 2/1927 a uveřeJněného 
ve věst. min. sprav., str. 184/1928 č. 13963. 
firmě, společnosti: čl. 235 obch. zák. se nevztahuje na doručení které se 
nemusí státi k vlastním rukám adresáta; náhradní doručení v -o:bch~dní mÍst
nosti akciové společnosti č. 13649'. 
účj,nek doručení žaloby, směřujíd proti veřejné obchodn.í spoleónosti (čl. 85 
a násl. obch. zák.), tornu, o kom žalobce věděl, že není již veřejným spo
lečnJkem, oprávněným za:stupO'vati ža1ovanou spoIečnost, ačkoli nebyl zapsán 
záf1Jfk tohoto oprávnění ve firemním rej střiku Č. 16561. 
nezapsá'ní změn týkající-ch se právnkh poměrů veřejné obchodní společností 
nemá vlivu na trváJní změně:ných prárních poměrů a není takovýmto neza
psaným skutečnostem odňata ,právní pIatnost Č. 16561. 
nebylo-li zrušení zástupčfho práva veřejného společníka zapsáno do firem
ního rejstříku, může se spoleĎnost na ono zrušení odvolávati prokáže-l-i že 
třetí osoba o něm věděla č. 16561. 'J 

předpisu čl. y 117, -odst 2 obell. zák není vyhověno, nebyl-li ten, komu byla 
zaloba dorucenéIJ, ve skuteonosti veřejmým společníkem opráv.něným k jejímu 
zastupování, a vědě1-1i odpůrce o pmvém stavu věci Č. 1656l. 
doručení žaloby, řízené na firmu (akciov,ou společnost), jejímu úředni!ku se 
nestalo řádně, ne-byla-li poštovní plná moc, podle níž byl úřednfk zmocněn 
i k 'rřijímání záJsHe'k civilních soudů, které jest .podle zákonných předpisii 
dorr:ucovati do v-Iastních rukou adresátových podepsána v-šeDŮ osobami 
oprávněnými k znamenání žalovélJné finny' ~-ezáleží na tom že poštovní 
úřad přijal vadnou poštovní plnou moc č. '16694. ' 
na Slov-ensku: § 16310. s. p. vyžaduje, aby hned po 'p,rviJ1ím marném po
kuSlu doručení b)~Io zanecháno p í sem TI é ·oz-námení že se doručO'Vatel za 
účelem -opětného doručení dostaví \' pře s 'll ě o z ~ a č e II é d o rb ě· ne
stačí ústní sděleni doručovatele přítomnému personálu že z,a úče,lem d'om-
čenf přijde 'Po druhé č. 13262. J 

doručení žalob není bez e vše'h o mnž:né s ptným účinkem hrké do rukou 
<ůbchodnkh Ipomocníků č. 130262. 
§§ 116, 117 c. ř. s.: ,n·euvědomil-li- 0:patmv1ník o 'roKu toho, komu byl .podle 
g 116 c. ř. s. usta'll:oven, neodův:odi'íuje to zmatek podle § 477, č. 4 c. ř. s. 
c. 14560. . 
žalobou o -obnovu nemltže ža!1ovlan)', jemuž nemohl'a býti žall-oba doručena 
a který proto byl ,ve sporu zastoupen orpa-trovmí'kem (§§ 11-6 117 c. ř. s.) 
uplatň~vati dodateĎně proti žalobě skutebno.sti, které jemJ byly známé 
v dobe, sporu, třeba:s nebyly známy i Orp-atr-o'V~nÍJkovi který jej zastuporva,l 
Č. 14811. ' 
nepravé osobě: byla-li v žalobě udána ža.lo,\'ianá osoba řádně podle jména 
zaměstnání i bydjjště, byla-li jí žaloba řádně _doručena do. v,J-astních rukou' 
dostavila-Ii se včas ,k prvnímu roku a poda:1a-li ž'alobní 'odpověd', v níž upIat~ 
ňovala, že se žaIoha může týkati jem -OSOby téhož jména, v témže ·domě 
bydlící, ale jiného zaměstnání, bylo o této ;námitce rD,thodnouti rozsudkem 
a nebylo -lze' z toho důvodu prohlásiti řízení zmate:člU)rm Č. 13910; srov. 
Č. 12995. 
v ,exekuční~ řízení: není zmatečností podle § 477, .č. 4 c':' ř. s., byl-li IQ ter
mmU' uuce-neho pro:deje svršků uvědoměn povinný osobně a ne jeho- vy1ká
zaný prá'Viuí zástupce č. 14338. 
~'e~ylo-1i vUSlne?e~í 0-. p~volení ~ohilárníy. e:.-:erkuce doručeno dlužníku, nýbrž 
Jlne osobe stej'll-eho ]mena, u m.z hyl ucme.n pokus o za:bavení svršků jest 
celé exekuční- řízení, pučínajíc do-ručením porvOluiídho usnesení zmatečné 
a to. čítaje v to řízení méIJnifestační, třeba'že bylo· již proti -dluž~1ku pravo~ 
platně zavedeno č. 15015. 
vykonaJe-lmost usnesemi o povolení exekuce nezárvisí v útra.tovém výroku .na 
jeho doručení <povi,nnému Č, 16380; stejně č. H805, 11978. 
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v nesporném řízení: dokud usnesení v nesporném Hzení nebylo účastníku 
řádně doručeno ne-nabylo proti němu právní -moci, třebas mu bylo zatím 
doručeno usnes~ní rekursmbo soudu o rekursu jiného účastníka proti usne
sení prvého soudu Č. 1390l. 
ve věcech nájemních: řádná -mimosoudní výpověď jest ú-činný exekuční t.itul, 
třebaže VYPolVídaný odepřel bezdůvodně přijetí správně adresovaného do
rpi-su obsahujícího výpověď č. 16056; srov. Č. 10764. 
ve věcech honebních: neni porušením -předpisu § 46 honeb. zák. Č. 49/1866 
čes. z. Z., nebyly-Ii ·obsílka k j.edn-<íní o žalobě na náhradu za škodu, způ
sobenou honbou a zvěří, a vyzvání k jmenování důvěrniků doručeny žalo
vanému do vlastních rukou č. 16271. 

Dospělost (pohledávky) viz hesla: rozsudek (§ 406 c. ř. s.), splat
nost. 

Dovolací lhůty, staveI-:f, zmeškání jich viz heslo: lhůty. 
_ odpověd': odpůrci dovolatelovu nerp.řisluší právo uplatňo1vati dovolací důvody 

podle § 503 c. ř. s. Č. 13218. 
laatší lhůty § 575, odst. 1 c. ř. s. platí i pro dovolací odpověď Č. 13455. 
lhůta k podáni dovolad odpovědi vedlejšího intervenienta se počíná 
dnem doručení pf\Q!cesní straně, k níž ,přistoupil č. 14463. 
.ke skute'čnosti, přednesené teprve v dO'voláni, nemůže dovolací soud 
pnh1ížeti ani tehdy, když j-i odpůrce dovoléIJtelů:v připustit 'v doy,o.Jad 
odpovědi Č. 15528. 

rekurs viz heslo·: s tiž 'O o st do v 0'1 a c í. 
řízení viz též heslo: d ov o ,1 á n L 

v dovolacím říze:n-í o rrozhtce manželství lze s úspěchem ,0pélJkovati ná:v'rh 
na výslech svědka o fO'zlukO'vém důvodu, nemohl-li s:věde'k býti slyšen 
v řízení před nižším~ -soudy č. 14890; Storv. č. 14192, 14337. 
předp,is § 13 vlád. nař. Č. 251/1935 (o úlevách nezaměstnoným) Jlení 
předpisem velídm a nelze k rněmu hleděti 'V opravném řízení, nebylo""'li 
uvedené vládní nařízení úči,nrué 'V době řízení před prvým soudem 
Č. 15350. 
zrušení společenstva »Deutsche Landhank, regisrrierte Genossenschaft 
mit beschra:nkter J,-Iarftung« v Dě·číně a jeho vstup do likvidace podle 
§ 1 vlád, nař. č. 162/1937, nas:talé za dovolacího řízení, luemají vlivu 
ma spor, je-li srpolečenstv·o zastoupeno advokátem, jemuž ·dalO' Ipl,no'U 
moc před z-rušeniÍm Č. 163'36. 

Dovolání: v e- věc ech p r a c o v,n í c h viz heslo: ,p r a c o v n í s o u d y. 
novoty viz hesflo: novoty. 

'bylo-li dOlv.olání odmítnuto vzhledem ,k .dodatečnému ocenění předmětu 
sporu odvolacim soudem, jest odpůrci dov-olatelovu ,přisouditi útraty 
dovolacího řízení, ač neuplatňoval v -·dovolací .odpovědi nepřípustnost 
dovolání č. 13-879. 
předpisu § 412 c. Ť. s. vdo'SIovu čl. IV, Č. 14 zák. ,č. 161\/1936 jest užíti 
při vyřízení dovolání za úNnnosti řečeného zá!konar 'č. 15526. 
ke S'kutečnosti přednesené teprve y dovo-lání nemůže dovolací -soud.při
hližeti ani tenkráte, když ji odrpůrce dovoIatelt1v připustil v dov'olací nd
puvěcli Č, 15528. 
přípustnost dovoláni: dovolání z výroku ·0 uveřejnění rozsudku (§ 18 
z á k. č. 111/1927) je přípustné č. 16679; tím opuštěn názor vyslovený 
v rozh. Č. 12638, 11142. 
strany rozepře- se mohou proti věcnému rozhodnutí o- mez.itímním návrhu 
ur-óov'aCÍm brándti op-r3Nnými prostředky podle obecných předpisů ne
hledk na to, že bylo o žalobním nároku na plnění již pravopl'atně rDZ
hodnuto, a vyšší soudy musi o určovacím výroku rozhodnouti věcně, 
i když nebyly v prvé stolici tvrzeny p-odmí1nky vytčené v § 228 c. ř. s. 
č. 16718; Hm opuštěn 'názor vyslo;l.ren)r v rozh. č. 12966. 
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§ 502, odst. 2 c. ř. s. (nepřípustnost dovolání ve věcech nepatrných): 
odvolací soud, oceňuje předmět sporu podle třetího odstavce § 500 c. 
ř. S., ne muže tím mčniti předpisy o řízení ve věcech nepatrn}'ch ani 
předpisy ° opravných prostředcích ve věcech nepatrných č. 13218, 
dovolaci soud rozhoduje, zkoumaje otázku připustnosti opravného pro-
středku, samostatně ° predpokladech zvláštních předpjsů o věcech ne
patrných č. 13218. 
pro o rp r a v n é řízení jde o věc nepatrnou, by.la-li pohledávka, zažalo
va:ná u krajského soudu a původně prevyšujíci 5.000 K, omezena před 
koncem úst,oího jednání v prvé stoliCi na, úroky, nepřevyšující 300 K, a 
na útraty sporu č. 13921; srov. plen. rozh. č. 3868; č. 346, 6681, 7158. 
pří P u S t n o s t dovO'lání do změňujídho' rozsudku odvolacího soudu 
v částce .převyšují.cí 300 K, ale nepřevyšující 500 K, bylo-li dovolání 
podá'll;o před účinností zák č. 251:/1934 (před 1. lednem 1935) Č. 15931. 
potvrdil-li odvolací soud .na odvolání ž a lov a n é h o rozsudek soudu 
prvé stolice o částce nepřevyšující revisní hranici (7.000 K), vyhověv 
odrvoladmll návrhu ,potud, že se uložené plnění má státi proti vzájem
nému plnění žalobcovu (proti vydání určitých věd), není dovolání ža
lova'ného přípustné č. 16479. 
§ 502, odst. 2 nebo 3 ,co ř. s. (Ilep-řípustnost dovolání): -domáháno-li se 
žalohou zaplacení dobových slev z ročnkh prémií z několi:ka pojistek 
o samostatných poji,stných smlouvách, o 'll.ichž by,la vydána zvláštní 
pojistka, j-de o samostatné nároky, z nkhž jest s hlediska přfpU5tnosti 
opravnýc:h prostředků ,posuz,orvati -kaž.dý zvlášť ,č. 13620. 
je-li požadován.o vrácení dobové slevy -z několika po}istek, jde o samo
statné nároky, Jež jest s hlediska přípustnosti dov-olání posuzovati každý 
zvlášť Č. 13928. 
pohledávky na zaplacení kupní ceny za objednané a dodané zboží na 
základě samostatných účtů jest pmraž,ovati co de p.řípustnosti dovolání 
za pohledávky samostatné, třebas :byly spojeny v jedné žalobě a jed
notlivě žaloby byly spoj-eny k spolebnému projednání a rozhodnuty 
společným rozsud:kem 'č. 13634. 
jsou-li v žalobě uplatněny nároky z různých zápůjček, jest posuzovati 
c-o do přípustnosti dovolání jednotlivé zápůjčky samostatně, byť i byly 
zažalmrá'ny společně Č. 14700. 
jde ° jednotný .nárok, domáhá-Ji se pozůstalá vdova na zaměstnavateli 
'manželově odbytného a ušlého dúchodu vdovského proto, že manžel 
nebyl :přihlášen k pensijnímu pojištění č. 14930. 
domáhá-li se ža'lobce z,rušenÍ smlouvy a vrácení kuptní ceny, jest hlavním 
předmětem sporu nárok na vrácení kupní ceny, kdežto nárok na z,rušení 
smlouvy jest jen nárokem predurčujícím č. 15275. 
nároky na zaplacení výdajů, spojených s koupí, jsou nároky' vedlejší 
(§ 54, oust. 2 j. n.) a nelze k nim při vý'počtu hodnoty předmětu sp.oru 
přihlížeti C. 15275. 
'\Te- sporu 'o výpověď z bytu ,není třeba 'Oceně-ní -předmětu sporu Č. 15349. 
jde O: jednotnou pohlediwku, byť i jednotlivé částky, vy'Věrající z téhož 
právni!ho :poměru, byly s-platné v různých obdobkh Č. 15409. 
zažaI'Ů'VaJlo-li několik ž a lob C ů dělitelnou peněžitou 'Pohledávku, roz
hoduje výše podílu připadajícího na každého ž'alohce Č. 14817. 
§ 502, odst. 3. c. ř. s. (Ill"e pří P u st n'Ůs t d o vol án- í): 'nepřípust
nost do'V'o-lání z a lov a -ll' Ý c lb (§ 502, odst. 3- c. ř. s. ve znění čl. I, č. 2 
zák č. 251'11934 a čl. J zák. č. 314/1936), byl-li souhlasnými roz
sudky ni:žškh soudíl vyloučen- ze žalotbní pohledávky to.OOO K soli
dámní záv-azek žalova:ných, takže ani u žaJ'OIbniho nwoku proti nikomu 
ze žalovaných, ani II vzájemných rp:ohledávek započtením namítaných 
neš.Jo o částku prřevyšujkÍ ,hranici 7.000 K, a odvolací soud nevyslovil 
přípustnost dovolání pro- zásadni význam rozhodnutí č. 163-64. 
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(v y ž i vn é): \ přJpadě vyměr? výživnéh? n::~~ dovolá~Í přípustné 
jen tehdy, Jde-ll o s o u h I a s n ~ rozhodnut! mzslch soudu c. 1427~. 
0- nároku, požadovaném roz,lovcenot~ .manzelkou podle § v 1266 obc. 
zák., platí co do nepHpust.nosti ~ovolatll § 502, "odst 3 c. r. s. v do
,lovu čl. J, č. 2 zák, č. 251/1934 c. 14435; srov: ? I} 154, 13375, 13838. 
co do výměry v)'živného ze záilw'n~ Je dovo!am p,n ~ou ... hlast~:ych ro~
sudcích nižších soudů vyloučeno, at Jde o puvodm vymeru, Cl o poz-
dější změny č. 14563. " '" ". ' 
pHpustnost .dovolání do rozhodnutI odvo1aC1'ho soudu o pocatecnem dm 
povinnosti :platiti výživ,~é č. 1.4644. ,~.. .', ' , , " 
v)"živné, upravené smlrem, Jest vyzf,:ne ze,.. zakona~ ve s!f1ysltl cl. '-t, 
č. 2 zák. č. 251/1934 č. 14842; srov. c. 14430, 13830, 11104. 6211. 
námk na vyživné vyměřené rozvedeoné manželce ,podle d'Vor. dekretu 
ze 4 května 1841' Č. 531 Sh. z. s., jest v~'živným ze zá,k,ona ve smyslu 
§ 502, odst. 3 c. i. s. v doslovu čl. J, č. 2 zák. č. 251/1934 č. 15382. 
5:po-1' o nerp:íjpustnost exekuce (§ 35 ex. ř.), vedené p110 ~~-živ.né, není 
sporem O' výměru v~'žirvného podie § 502, odst..3 c. ,r. s. c. 16551. 
(výrok D rozhodnutí zásad'~'Í,ho vyzn'~:nu): str~;ny ne~ 
jsou oprávněny na,vrhnouti, aby dovola:111 bylo prohlaseno za pnpustn._ 
podle § 502, odst. 3 c. ř. s. č. 16508. 
byl-li ve sporu jeho-ž předmět na penězích nebo peněžité hodnotě ?e
o-řevyšuje 7.006 K, ústně prohlášen potvrzujíd Tozs~dťik.~ odvolaclho 
s.oudu a zároveň hodnota sporu stanovena pod 7.000 K, ·anlZ bylo pro
hlášeno dovolání za 'připustné 'pro' zásad-ní v)Izna-m rozhodnutí, nel,ze 
dodateč'u-ě vysloviti přípustnost 'dovolaní samo-statným usnesenim 
č. 16070;srnv. č. 17006, 16845, 16508.", . . . . , ,. 
odvolací soud ,není oprávněn d o -rl a tec tO e prohlasltt d.ovolam za· .pn
pustné dodateč.ným roz.hodnutím ani v podobě »doplňovacího« rozsudku 
č. 16508; ,<ov. č. 17006. . ' . 
jestliže nejvyšší soud již odmítl dmnolání, jež odvola~l sou,d ,~rohla'S-I,1 za 
nepřípust.né, avšak bez dodatk~, že se ta:~ ~t~'j,o -p1"? zas~dI1l "vyw'am jeho 
rozhodnutí (§ 502, odst. 3 c. r. s. ve ,,~em cl. J, c. ? z~k. .c. 251/1934), 
ndze povoliti opra'V'll rozsudku -o-dvO'laclho soudu ,pnpoJemm onoho do
datku č. 17006; 16508, 16070. 
prohlásí-li odvoIací soud dovolání za p'fLpustné, musí _ v rozsudku _ zře
telně uvésti, že tak činí 'Pro zásadní význam rozhodnutí (§ 502, odst. 3 
c. ř. s. ve znění čl. J, č. 2 zák. č. 251/193>4 a 61. I zák. č. 314/1936) 
Č. 16845; stejně lůr. sb. Č. 2909, .", ' , 
nesta,čí pouhá doložka v 1"Ozsudkovém" vyroku, z,:. ~e do'Volapl pr?hla
šuje za p.řípust.né (t. j. bez dodatku, ze se tak ctnl »pro zasadm vý
z.u-am vozho-dnutÍ«) Č. 16845. 
§ 502, odst. 4 c, ř. s. (p ř íp u s tn o s t d ov 01 á,ní): k vý!dadu § 502', 
odst. 4c. ř. s. č. 14436 a 14728; srov. č. 9499, 9606, 8767, 7813, 6558, 
3821, 2045. 
byl-li kontumační roz,sude'k zrušen odv'Ůl-acím soudem 'pro zmatečnost 
bez odmítnuti žaloby a bez výh1"ady právní moci a hy,I .. H nový rozsu~eík 
vydaný po Ikontradiktorním jédJnání odvnlacím soudem Ipotvrzen, .neJde 
o případ vytčený v § 502, odst. 4 c. Ť. s.č. 14436. 
jestliže vypovídajíd nepodal opravný prostředelk proti usnesení soudu 
druhé stolice, jímž 'bylO vyho'Věno rekursu vypovídaného .proti odmítnutí 
jehD námitek proti výpovědi a prvému ~oudu 1!lo~e-no ~'alší jedn~ni .,,~ 
l"Ozhodnutí ve věci samé, nabyIo usnesenI to prawm mOCI a nelze J-e JIZ 

napadat.i ani dovoláním proti potvrzujícímu rozsudlku odvolacího soudu 
s hlediska § 502, odst. 4 c. Ť. s. č. 16341. 
dovolání jest podle § 502, odst. 4 c. ř. s. p-ňpustné, byl-Ji i druhý roz
sudek ,prvého soudu, vydaný po zruówadm usnesení, zrušen proto; 
že prvý soud .nedbal příkazu daného mu v VTvém zruš.ovactm usnesem, 
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a byl-li v obou zrušovacích usneseních vysiove:n tentýž právní názor 
v u r čit é m směru, třebaže jinak mohl prvý soud samostatně vyvo
zovati právní důsledky z určité prá'V11í skutečnosti, avšak PTV)' soud 
přes to, míně, že jest vázán určitým právním názorem, rozhodl podle 
něho, a odvolací soud rozsudek potvrdil č. 16608. 
§ 503 c. ř. s.: odpůrci dovoIa-tele nepřísluší pr<ivo upl'atňovati dovolací 
důvody § 503 c. ř. s. č. 13218. 
usnesení odvolacího soudu, třebaže nebyla odpotl"ovate,lná podle § 519 
c. ř. s., mohou hýti napadána dovoláním, zavdala-li příÓf1U k vznUm 
některého z dovolacích důvodů § 503 c. ·ř. s., zejména, rozřešil-li odvo
lací soud sám neodporovatelným zrušovacím usnesením podsta'tnou 
otázku sporu č. 13494. 
shledá-Ii soud i při různých ,posudcích posudek jednoho z dvou zna1cfi 
za přesvědčivější a přjklOlnH-li se k jeho posudku, jest to výsledek 
hodnocení: dfikazů, jemuž ,nelze v dovolání .odporovati č. 13704. 
přisoudil-Ii soud zaměstnaJl1ci jen přiměřeruou mzdu, zjistiv, že plat 
nehyl smluvně ustanoven, mú·že si na toto rozhodnutí stěžovati jen 
zaměstnanec, jestliže pro povahu práce jako nouzové mu příslušela 
vyšší mzda, a fpodle kolektivní smlouvy, nebo ·podle místní obvyklosti 
č. 15155. 
tomu, že se odvolací soud vécně zabýva'l s o.požděným odvolánim, nelze 
o:dporO'vati and tehdy, rozhodl-'li odvolací soud ve věci samé usnesením 
s výhradou podle § 519, č. 3, c. ř. s. č. 16535; srov. č. 2277, 4394. 
dovolací důvody: § 503, č. 1 c. ř. s, (zmatečnost) vIz též heslo: zrn a
teč n o s t .podle §§ 42 j. n., 5. 7, 477 c. ř. s. 
strana, která prohlásila, že se vzdává ústního jednání odvolacího, 
nes.mf býti z tohoto· jednáLni vyIoučena, musilo-li býti nařízeno podle 
§ 492, odst. 2 c. ř. s. č. 15939. 
§ 503, Č. 2 (vadnost řízení - všeobecné): nevypořádal-li se od~ 
vola!cí soud neprárvem s námi.tkou nepi'í'Pustnosti od1volání vznesenou 
odvoIate'lovým odpůrcem 'V odvolacím sděleni a' 'neo.dmíU-h odvolání, 
nýbrž, pominuv -tuto. námitku, věcně vyřídil odvolá,ní., ač šlo již jen 
o věc nepatrnou, nejde o žádny z důvodů zmatečnosti podle § 477 
c. ř. s., nýbrž 'O vadnost Odvolacího řízení, již .dolV·o.J.ací soud nemttže 
napraviti, nebyla-li vytýkána dovolate:lem; odpůrci do'Volatelovu nepří
s.luŠí prá'V.o uplatňovati dovolací důvody § 503 c. ,ř. s. č. 13218. 
vyžadovala-Ii zásada přímosti -a' vo'lného oce~ně:ni důkazů, ruby byl svě
decky důkaz proveden soudem rozhodujícím, jest v tom, že byl pro
v0den j-e;n soudem dožádaným (§ 308, Č. 3 c. ř. s.), vad-nost řízenÍ 
č. 14025; srov. č. 13422; 12176, 11357, 73G·7, 4679. 
neprovedl-li odvolad soud dodatečně dťllrazy, před soudem prvé stolice 
mwmě nahízené, pokládaje věc za dostatečr:ě objasně'l1ou jinými ptu
vodn~mi prostředky, nelze to napadati v dovol-acím hzení č. 14906. 
nejde o vadu řízení, je-li pwveden důkaz o nemoŽ'nosti Zip.lození dítěte 
tna;nželem vý;poi\Tědí manželů, slyšenych o tom k dťrkazll č. 14976. 
j-de .o Vladiflost řízení, nastala-li v řízerní před obchodním soudem změna 
v osobě soudce laika a nebyla' .. E věc před změněným 'senátem znovu 
projednána č. 15,177; srov. č. 149311, 11524.. 
předpisu § 412 c. ř. s. v dos·lovu tL IV, č. 14 zák č. 161)1936 jest užiti 
při vyřízeni dovolání za účinnosti toboto zákona č. 15526. 

. k otázce potřeby orpal{Qiv'ati důkazy v .odvofiadm řízeni č. 15561; srov. 
č. 7337. 
podle velídh.o předpisu. -§ 488 c. ř. s. se doplněni dů:kazů ~ kromě ohle
daní -- může státi jen .před odvolacím soudem, a to i v případeoh, 
které by jinak 'p·adaly pod § 276, č. 1 nebo § 375. odst.. 2, posled11j 
věta c. ř. s., ledaže by nehyL0 rakové dopLnění moŽifi.o provésti pro pře
kážky faktické ll1ebo právnÍ' č. 16204. 
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vadnost řizení, jestliže se odvo}ací Boudo řádně ne'~ypořá~dal $. odv?la~ím 
důvodem nesprávného oceněifll průvodu, odbyv Jej tolIko hm, zoe Jde 
O' ·neodůvodněné brojení proti přesvědčení nabytému soudem p'rve sto-
lice č. 16372. . •. o dO . 
odporuje-li se odvohcim důvodem nespráv~eho oce,nenl pruv.o u sprav
nesti skutkových zjištění soudu prvé stohce,. mUSl odvolacI soud lO
drobiti správnost tohoto ocenění svému vlastnlmu, z~s~dou § 272' c. r. s. 
(§ 463' c. ř. 5.) ovládan~I?u přezku~1! ~ hodnocem, c. 16372. v ~ . 
(s 'v ě d c i): jde o vadu nzent, spok-O']ll-h se odvolacl soud s prect.e'll1m 
výpovědí svědků, slyšen~rdl přímo ,procesním soudem, a o.pak~~ral-h dů~ 
kaz, provedený rovn.ě~ přím;o proc~~sním so~~dem,. ~Ie za pntomnvos~ 
jiného soudce laika, nez ktery byl pn~ome~.p~l 'Yyd3J~1 rozsuct.ku~ v nemz 
se odvolací soud odchýlil od skutkovych z]lstell1' prvéh,o soudu c. 14931; 
srov. č. 15177; 12176, 11357, 7337, 4579, 1013. . 
je vadou odvolacího nzení -přečetl-Ii odv,ol'ací soud v pracov:mm sporu 
o hodnotu vyšší ,než 300 'K svědecké protokoly, ač -prvý soud !éměř 
všechny s!vě·cilky vys1echl přímo, a uónB-li pak na tomto ?odk~~de od
chyLná skut~oi\Tá zjištěn-í; n.erozhoduje, že strany souhlasily pn odvo-
ladm řízenÍ' s přečtením protokolů ,č. 13'865.. ~ 
jest vadou odvolacího řízení, spokojil-li se odvolacl soud ve vece ch pra
covních s přečtením pmtokolů o výslechu svědků, které prvý soud 
,přímo vyslechl, třebaže to stra!ny samy navrhly č. 16142; srov. č. 11357, 
12176, 12951. 13865. 
(zjištění nemanželského Dtcovství): nestačí všeobecné 
prohlášeni poruč'níka, že nesouhlasí s dŮ!lC'azem zkouškou krve, nýbrž 
jest nutné jeho prohláše'ní, zda souhla'sí, či nesoOuhlasí s odebráním krve 
žalujídmu dítěti k provedení tohoto. důkazu; není třeba schválení -po
ručníkova souhlasu nebo nesouhlasu pomčenským soude'ln, jest však 
Inutné, aby byly zjištěny i důvody poručníkova nesouhlasu č. 13251. 
zhodnotil-li soud: p'f'vé stolice jak svědeokou výpověď nem3lfližeLské 
matky rak v)'pověď ž:a..Jovaného podle přímého dojmu, 'nebyl odiVoIací 
soud ~p'rávněn ndohýHti se od skutkového zjištěni prvého soudu jem po 
přímém svědeokém výslechu nemanželské matky a spokojiti se eo' do vý
povědi žcrlovaného }a!ko str'an'Y jen se zprávou, kterou .podal pndle § 486 
c. ř. s. zpravodalI při odvo.lacím ústním jednání č. 13l422. 
k zamj,tnuU dů:1m,zu krevní zkouŠíkou 'nest<ťčí, že soud po'Važuje skuteč
nost soulože v kritické době za dokázanou jinými průvodními prost,ředky 
č. 13850. 
jde o vadu odvolacího ŤÍ'zení! nehy.l-li proveden důka,z o přednesu ža
lovaného ve sporu o zjištění nemanže,lského .otcovství, že do matriky 
byl jako otec zapsán uěkdo jiný, třeb3JŽe ž:alovamý zár:oveň netvrdil, že 
se zápis do matr1ky stal za podminek § 164 obč. zák. č. 14054. 
jde po' případě o vadnost od'voladho řízeni, Sipok;o:jHy-li se nižší soudy 
s pouhým p i sem 'll' Ý m dotaz'em II poručníka o souhlas je:ho a neman
želské matky s prorvédenfm 'krevní zkoušky č. 15863. 
vadnost řízení v paternitním sporu, uznáno-li na důvudnost souhlasu 
nemanželské matky jako pomčni:ce s dodatečným odehráním krve dítěte 
k' provedeni Zlnaleokého důkazu krevní zk1ouškou, s níž dříve projevila 
g.ouhi'as, aniž by,l přib'fán z;TIla,lec lékaJř k du.kazu o tom, zda odnětí krve 
může míti skutečně vliv na zdravÍ dítěte Č, 15966 . 
(1 i s t i fl, y): svědeokých pmtokolů ze' sporu rozvodov"ého· luelze použíti 
k zjištěním ve sporu r:ozlurkovém místo !Vlastního výslechu svědků 
č. 15227. 
vydržení služebnosti má obsahově stejné předpoklady jak ve sporu 
o žalobě záphl:rčí, tak i ve sporu ,o Ž'alohě na ochraJl1u služebnosti (Iron
fe'Somí žaIO'bě); prŮVOdních výsledků jednoho z těchto sporů lze užíti 
ve &poru druhém č. 1.5377; srov. č. 11486. 



144 
Dovolání 

byla-li odpůrcem popřena skutečnost, jež má b~,ti prokázána listinou, 
je provedení důkazu naříditi průvodním usnesením (§ 277 c. ř. 5.) 
Č. 16294. 
zda je tehdy, když byl důkaz Jistinou po jeho připuštění soudem vinou 
té neb .oné stmny zmařen, připustiti důkaz v)'slecheb stran (-§ 371 c. 
ř. s.), jest p.oneoháno volnému soudcovskému uvážení Č. 16294. 
(z n a I c i): ,nejde jen o porušení formálního !předpisu, zhojitel,né opo
minutím výtky podle § 196 c. ř. s., n~'brž o vadu, která se týkala přímo 
obsahového (věcného) úkolu procesního řízení, ne:poda,l-li znaIec o ně
kterých věcech vlastní svůj posudek, H)'brž odvolal se na posudek od
borní,ků, kteří nebyli soudem ustanoveni za znalce, ,n)'brž 'které si sám 
přibral Č. 13183. . 
vadnost postupu soudu při provádění znaleckého důkazu Č. 15907. 
slyšení znalce k účelu zna.lecké přísahy musí býti provedeno při roku 3. 

obeslati k ,.němu stra'ny Č. 15907. 
vad.nost řízen1, ,nebyl-li soudní z'nalec vúbec soudem slyšen a vzat do 
přísahy 'resp. nebyla-li mu ,připomenuta přísaha jednou p.ro vždy sIo
žená při roku, k němuž měly býti strany obeslány é. 15907. 
nejde o vadnost (neúplnost) odvolacího řízení (§ 503, č. 2 c. ř. s.), 
nebyl-li připuštěn důkaz znaleckým svědkem o otázce, př-i jejímž řešení 
jde 'O závě-ry, učiněné na podkladě vědeckých poznatků, a o níž byt 
připuštěn a p.toveden znaleck)'f dÓ'kaz; též u znaleckého svědka jest 
hlavním obsahem to, co ,p'ostřehl sv)'mi smysly, třehas to vyžadovalo 
odborných znaIosti ,č. 16995; srov. v témž smyslu Č. 3192. 
(d ů k a z pro v e den Ý v c i z i n ě): provedení dťí.kazu, vyhovující 
právu platnému v cizine) kde byj důkaz proveden, avšak nervyhovujíct 
tuzemskému právu, jest platné (zásada locus regit actum) Č. 16213. 
vadnost řízení, jestliže dožadující ,goud .nepožádal dožádaný soud ital
ský za zprave'ní o dni a místě, v němž bude .provedeno žádané opatření 
(výslech svědků), aby zúčastněné stramy mohly býti při něm přítomny, 
mohla-li přítomnost stran míti vUv na průViodnÍ váhu a výsledek .pro
váděného dúkazu, a odvolací soud to ,schvárHI č. 1'6213. 
súd nie je vi.az:aný fOirmálnym do,kazovwním pri zisfova-ní, aké práv.n-= 
pravidlá pla-tia v 'cudzom štáte Č. 16895 (Or. sb. Č. 3792). 
(výslech st'ran) viz též rozh. Č. 16294. 
byla-'li jedna ze stran slyšena pod ,přísahou v .prvé stolici, -nemů;že býti 
druhá strana .připuštěna o téže okolnosti v odvolacím řízení ani k ne
příse,inému výslecJm ,č. 14260. 
byla-li slyšena k důkazu stmu-a, která v době výslechu nedokO'naLa 
čtrná'ctý ·mk vě'ku, nejde O' zmatečnost, nýbrž IQ vadnost řízení č. 14906. 
nebyla-li st-rana při prohlášení průvodního usnesení, .na!řizujícího její vy-
slech k důkazu, přítomna, musí býti obeshtna se sděIe'llrm skutkových 
o.J{IOlností, o kterych má 'býti ;yyslýchána; -obeslání má býti řÍ'zeno na 
stmuu samu a, .nestačí obeslání k ruce jejíhO' práv:n~ho zástupce Č, 15065. 
. vadnost řízení, nepro;yedHi odvolací soud doplnění výslechem stran 
sám, ,nýbrž sly-šel-li jen jednu stranu a výslech druhé strany dal pro
vésti soudem dožádaným č. 16204; .srov. Č, 11728. 
§ 503, č. 3 c. ř. s. (rozpor se spisy): :PQkud se musí odvolací soud 
zabý:vati ,otázkou, zda jde 'Ů dovolenO'u změnu žaloby, a1č nebyrla 'Vzne
sena v prvé stolici výtka; porušil-Ii odvnlací soud tuto' svou .povinnost, 
nejde o' v:adu Hození :podIe § 503, Č. 2 c. ř. s., nýbrž o rozpor se spisy 
podle § 503,č. 3 c. ř. s. č. 13994. 
§ 503, C. 4 ,co ř. s. (nesprávné právní posouzení): pokUd záiVěr nižšíah 

. soudů o tom, co bylo úmyslem smluvců, 'Odporuje rozumovému po
stupu myšlenkovému a jeho vyvodění ze zjištěných skutečností se příčí 
pra'Vidlům důslednosti, jde o mylný závěr p'rálVní, jejž Iz,e :nap'adati jen 
dovolacím důvodem .pOdle § 503, 'č. 4 c. ř. s . .pro nedůslednost č. 13~54. 
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posouzení námitky zapnčtení pod.fe § 88 směn. zák. jest otázk!ou právní, 
o niž dovolací soud může ihned rozhodnouti, i když se jí odvolací soud 

-neobíral Č. 15439. 
§ 505, odst. 3 c. ř. s.: nelze povoHti u:hra.zjovaiCÍ exekuci, podal~1i dluž
n~k proti rozsudku od~{)laciho soudu V'č'asně dov·olál1í, které nižší soudy 
l1eodmítly pro _nepřípustnost a nejvyšší soud je dosud nevyřídil Č. 15749; 
stejně č. 11542. 
§ 506 (náležitosti dovolacího spisu) viz heslo: p r a c o v n i s o u d y 
(dovoláni). 
~-ovolání podané do soudního proto:kolu jest odmítnouti č. 15464j steJně 
c. 8598. . 
§ 507 c. ř. s. (odmltnutl dovolání): k výkladu § 507 c. ř. s. Č. 14728. 
kdy je dovolen s a m Ů' s t a t.fl Ý 'f e ik u r s ndpůrce ,dnvolate,lova proti 
nepřlpustnosti dovoláni č. 14728. 

Dovolená obchodnlho pomoenika viz heslo: o h C hod ·n i p o ID o C nic i (§ 17). 
soukromého zaměstnance viz heslo: z a m ě s t n a,fl c i s (} II k r o m í (§§ 26. 

27). 
statkového úředníka viz heslo: s t a t k o. v f 'ú ř e d TI í c i. 
placená zaměstnanců (zák. 'č. 67/1925) viz též heslo p r a c.o v n í S'O II d y. 

z.aměstnalvatel 'nemŮ"že se .na zaměstoonci, jemuž dal vý,p.QIvěď a záro
veň do konce služebního poměru dovolenou, dornáJhati vráceni sluŽlného, 
vY'p!laceného za da..volen-ou, .z dt1'Vodu, že zaměstnanec za dovolené na
stoupil placené mÍlSto. II konkurenční firmy a uzaviral pro. ni obchody 
Č. 13683. . 
§ 3 (,rOzhodujíci den pro určeni nároku a výměry dovolené) viz též 
mzh. č. 13632 u § 10, č. 13788 u § 14. 
z<Ílk.on.ná doba dovolené může býti !prodloužena třebas i konkludent-
n'Ími činy Č. 14'836. ' 
§§ 7, 8 (podmlnka pro udělení dovolené, odečteni zanedbané pracovnl 
doby): ujednání ÚJkolové (akOTdni) mzdy nečiní nemožným stanovení 
určité prac.QiV1ní doby; i v ta:kDvémto případě Jest podmIl1ikou prr:o udě
lení placené dov1Olené, že za<městna:ne'c stále a správně zachovával pra
covní dobu, stanovenou pracovní nebo služební smlouvou 'a lze za
městmunci odeNsti od do'Volené dobu, kterou bezdi'tvod'ně za~edbal před 
nastoupením dovolené v jednotlivém roce č. 16705. 
mezi omiuvné důvody zameškání pracovní doby nepatří stá-Vlka za které 
zaJměstnanec odeprře vykonáv;ati smluvené ,práce (sl'liŽlby), a Iz'e 'o dobu 
jejího trvání zkrátiti zákonnou dovolenou zaměstnart1'Co'Vu ,č. 17264; 

• swv. Č. 6188. 
§ 10 (nárok na poměrnou placenou dovolenou): »rokem« v § 10 zá
kona není- rok kalendářní, nýbrž s I II Ž eb fl' í (pracovní) ifOlk, ,pO'čína
jící podle § 3 zákona, nejde .... li o rnlnictv~ dnem 'P,rV'ního května kaž
dého běžného roku č. 13632; v téinž smyslu č. 6188, 11163. 
»Jvysazením z práce« :není dotčen zaměstnancův nárok na náhradu za 
p.oměrnou část dovolené č. 13788. 
§ II (nárok na peněžitou náhradu za nevyllŽitou dovolenou): mměst
nanec, ktorý.si ,nevzal doyo!,enú v dósledku hroz'by zamest
,fl a vat e ľ a, že prep,ustí každého, kto si bude pýtať doV'olenú má 
nárok na odškodné za napoužitie dowolené č. 15784 (Úr. sb. č. 3047). 
ZiamestnancO'Vi, rktorý si dovolenú v.čas nevybral, nepatrí náhrada za <10-
volenů Č. 15982 ('Úr. sb. č. 3153): stejně č. 11163, 16248 Sb. n. s., 
Č. 3307 'Úr. sb . 
zamestnancO'V'i je ponechané na vóru, či Sa chce domá:hať platenej do
volenej; a:k sa jej v dotyčnom sIužebnom roku nedomáhal, neprislúchá 
mu za ňu ani peňažitá náhrada č. 16248 ('Úr. sb. č 3307); stejně 
Č. 11163, 15982 Sb. n. s. a č. 3153 Úro sb. 

Oenerálni rejstřiky civilnl. 10, t 
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§ 14 (neúčinnost méně výhodných ustanovení smluv o dovolené): od
chylné ujednání smluvcu jest dovoleno jen, pokud se týká stanovení 
doby, rozhodující pro určení .náwku, a vyměry d:O'\~Qllené Č. ] 3788. 
ustanoveni smluv, ať individuálních, ať kolektiv-nIc-h, co do vlas"tnfuo 
,nároku na' dovo-lenou a jeho rozsah, jsou vyloučena, jsou-li méně vý
hodná Č. 13788. 
jde o úmluvu méně výhodnou, jsoru-li ji zharveni nárroku na náhradu 
dovolené všichni dělníci, kteří sice v roce před mzhodujícím dnem pra
covali, ale v ten den v závodě nebyli Č. 13788. 

Dovozní povolení viz též heslo: smlouva kupní (čl. 355 obeh. zák.). 
osoba, která nabyla dovozního pov'OlenÍ podle zák. č. 418/1920 a pře
nechá je třetí osobě k použ-ití, n.emůže se domáhati soudní ochrany 
svých nároků z tohoto jednání č. 14482 ('Úr. sb. č. 2161); stejl1ě 
Č. 1777 Sb. n. s. . 
nelze vésti exekuci 2)peněženim zabarveného nároku na vydání dovoz
ních povoleni k dovozu másla a vajec tak, že se dává třetí osobě 
zmocnění, ahy zboží z ciziny jménem a na účet povinného dnváržela, je 
prodala a po srážce režijních výloh a odměny odvedla utrženou částku 
exekučnímu soudu pro vymáhajícího věřitele č. 16475; srov. Č. 1209, 
16750 Sb. ttl" s.; Č. 2161 a 3670 Úro sb. 
dovozné (polvolenie, vydané ministerstvom priemyslu, ohchodu a živností 
na základe zák. č. 25/1922, 418/1920 a vl. nar. č. 442/1920, nemóže 
byť prevedené na inú osobu č. 16750 (Or. sb. č. 3670); stejně Č. 1209 
Sb. n. S. a č. ·2161 Úro sb. 

Dozor na děti viz heslo: náhrad~ škody (§§ 1309, 1310, 1315 obč. zák.). 
Dozorce důlni viz hesJ,o: hor y. 
Dozorči výbor viz heslo: S I o 'ven s k o a Pod k a r pat s káR u s. 
Doživotní: u-stauewenÍ »na dožirvotk pokládá se li soukromého zaměstnanlce za 

ujednané jen, když to smluvci po zralé úvaze bylo vyjádřeno tak j-asně 
a tark zřeteLně, že 'o tom nemÍlže býti pOCihybnosti, že oba smluvci takO'Vé 
ujednání skutečně zamýšleli; nestačí po případě pr:ojev zaměstnavatele, že 
j'de o »ži'Votní iposta:veni« č. 13688. 

DOživotni důchod viz heslo: d ů ch o d. 
Dráha: 'O d P o věd 'll 'O S t viz heslo: n á hra d a š k o d y .cl r a h o ll. 

- pře IP r a važ e I e zn j ční viz heslo: d 'o 'tl r a važ e 1 e z II i ční. 
- zaměstnanci viz heslo: zaměstna'nrÍ železniční. 
košicko.bohumínská: úč. spol. je totožnou spoločnosf,ou s býrv. C í s. a král. 

priv. košicko-b'Ů'humí.nskou želeZinicortl úč. spol. č. 15336. 
pouliični elektrická v Brně viz hesIo: Brn o. 
C. k. priviL Severnf dráha cisaře Ferdinanda viz heslo: žel e z nič ní 

koncese. 
ústecko-TepHcká: 'její bý'V. zaměstnanci viz heslo: zaměstna

nec železničnÍ. 
Drahotní přídavek na dítě viz heslo: z a m ě s t,fl a II c i žel e z nič II í. 
Dražba viz též hesla: nabytí' vlastnictví (§ 367 ohč. zá:k.) , odklad 

dra ž b y, sml o u vaz 'P r o s tře d k o vat e 1 s k á, vy r o v n á n í ze_ 
m ěd ě Is'k é. 

,o d k I a d e x e k II cep rot.j n e z a rn ě s t n a ,n Ý m viz heslo: n e z a
m ěs t'n au í. 

<o d k la d ex ,e k II cep rot i 'l e m ě děl c ů m V'iz hesla: vy r o v n á n í 
'zemědělské a zemědělci. 
nicOtnost úmluv podle dv. dekretu č. 277/1938 Sb. z. s.: nicotnost 
úmluvy knihovnich věřiteló, že jcde<n z nich -nebude při exekuční dražbě 
podávati, převezme-li druhý jeho dluh č. 15583. 
odpovědnost toho" kdo přemluvil koupěchtivé, aby nedražili, za škodu 
vzniklou d I u žní k o v i tím, že se dosáhlo méně u,a nejvyšším podá1ní; 
odsouzení k slo,žení .náhrady u rozvrhového soudu Č. 15780. 
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povinný jes,t oprá;vněn domáihati se toho, aby bylo ,nejvyšší podání do
plněno na- výši, které by se bylo dosáhlo, kdyby tu nebylo bezprávné 
jedná1ní škůdcovo Č. 15780. 
pokud jest ulo-žiti zavázanému ,k náhradě škody složení náhrady u roz
vrhujiciho soudu č. 15780; srov. Č. 4747, 7773, 8827, 10754. 
nicotnost dohody sjednané mezi knih:olV,ním věřitelem a tím, kdo za
mýšlí koupiti nemovitost v exekuční dražbě, že bude podávati až do 
určité smluvené cá5tky, a vydraží-li lnemovitost za ,nižší než za smlu
venou částku, že zaplatí lmiho:Vlnimu věHtelli jeho pohledá'v:ku zajištč
nou na vydražené nemovitosti ze svého', napr,oti tomu, že se knihovní 
věřitel zdrží podává'llÍ do smluvené částky č. 16514. 
ve spom O' náhradu škody, 'Vzniklé podle tvrzení jednámím .proti dv. 
delkr. Č. 2,77/1838 Sb. z. s., stačí dúkaz, že by se by.l knihovlní věřitel 
p.o-rušujicí 'P'ředpis řeč. dv. dekretu z.úóastnil dražby a že by byl učinil 
aspoň takové podání, jímž by byla pohledárvka jiného knihov:ního vě
řitele (žaloha) ~ uhrazena a že by takovéto podání byl učinil i \~ydTa
žitel, kdyby nebyla sjednán-a z'akázaná dohoda Č. 16514. 
Odpovědnost za škodu vzeMou k !ll i h o v II í m věr i tel ů rn tím, že 
byla sjednána dohoda mezi jiným knihovntm věřitelem a budoucím vy
,dražitelem o tom, že vydra-ŽÍl-li nemolVitost za určitou čá,stku, zaplatí 
věřiteli ikniholV'ní Ipohledávku za to, že se zdrží podávání Č. 16514. 

_ - kdo jedná Iproti ,předpisúrn dv. dek-r. č. 277/1838 Sb. z. s., odpovídá 
za škodu jiným knihovním vě,řj.teIům tím způsobe!llou ;podle §§ 1295, 
1311 obč. z~k. ,č. 16514; v témž sml"'lu č. 10578; srov. č. 12500, 4441. 
úmluva, podle !které někdo přistoupil k dluhu vlastnfka nem'ovitosti, jež 
měla býti dražena, vů'či jeho <k<ll'ihovlllímu věřiteli a sHbil1 knihoIV-nÍ za
jištění převzatého ,dluhu za tím účelem, a'by knihovní věřitel nedra'žil, 
Se příčI dvo-rS'kému dekretu Č. 277/1838 Sb. z. s'. a přistouply" dlužnik 
může žádati o jeho výmaz Č. 17126. 
za úplatu ve smyslu dv. dokr.č. 277/1838 Sb. z. s. jest pokládati pouze 
zaplacení nebo 'Odevzdání úplaty, ,nikoli pouhé jeji zajištění č. 17126. 
zák. č. lfI933, § 1, odst. 2: § 151, ,odst. 3, posl. věta ex.ř. platí i za 
účinnosti § 1, odst. 2 zák. č. 1/1933, č. 15747. 
§ 2 viz 1'ozh. Č. 14779 u hes'la: dra ž b a V' n II cen á m o v i t o s t i 
(§ 273, odst. 2 ex. ř.). 
§ 3: jímž by,ta LhMa jednoho roku, ,stanovená druhým odstavcem § 256 
ex. ř.,· prodloužena na dva rolky, ,nelze užíti, uply_nub ... H již lhůta podle 
ptlvodního doslovu druhého odstavce § 256 ex. ř. v dohě nabytí účin
nosti zálk. Č. 111933 Č. 13163. 
odkladem dražebního roku podle § 3, odst. 2 zák. Č. 1/1933 se :nezrtl
šuje dražební řízení IP,odIe § 207, odst. 1 ex. ř. Č. 14473. 
do 'b r o vol n á dra ž ,b a: předpok,ládá dohodu slpoluv'lastn~ků těl 
o dražehni<ch ,podmíll1kách Č. 14542. 
není-li dohoda spolruvl-astníků také o dražebních podmínkách, je třeba 
pravoplatného rozsudku ,na zrnše.ni spoluvlastnictví podle § 843 obč. 
zák. Č. 14542. 
stanovení dražehnkh podmínek přísluší jen exekučnímu soudu podle 
zásad nesporného řízení č. 14542; srov. i Č. 10607. 
pořad práva pro- určení dražebních Ipodminek není dovolen Č. 14542; 
srov. Č. 5165, 5381, 6869, 7391. . 
§ 5 dražeb. řádu ze dne 15. červ,ence 1786, Č. 565 Sb. z. s. neplatI, 
mají-li připadnouti vy-d:ražiteld továrního podniku za nejvy-ššI po~~án~ 
i výrobní' a prodejní pomťtcky, jaJkož i vZ'0j'1kové kolekce bez zvlastm 
úplaty č. 13607. 
likvidátoři veřejné obchodní společnosti mohou <před skončením likvi
dace prodati knihy a spisy společnosti č. 136-07. 

10* 
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- vefejnf společníci jsou účastníky v dobrovolné veřejné dražbě navržené 
likvidátory veřejné obchod'ní společnosti č. 13607. 

opětná viz níže heslo: dražba vnuc-elOá nernovit0,s-ti §§ 154, 
155 ex. ř. 

společné věci (§ 352 ex. ř.):' spoluvlastník, jemuž by-Ia povolena exekuce 
podle § 352 ex. ,ř., má .podle § 74 ex. i. nárok Ill'a náhradu útrat exe
kučního návrhu; teprve útraty nutné k provedení rozdělení hradí podíl
níci poměJrně č. 13949. 
v řízení neplatí osmidenní reikursní lht'Ha (§ 65 ex. ř.) č. 14308; srov. 
Č. 2044; 1~84 (týká se dC1bro,"o'fné dmžby). 
dobrovolná draž;ba společné nemo:v-it,osti předpokládá dohodu spolu
vlastníků též o dra;žehníoh podmÍ1nkách č. 14542. 
není-li tu úplná do:hoda všech spoluvlastníků o dob r o V.Q 1 TI é v'eřejné 
dražbě, zejména též 'o draž-ehníe:h podmiinkách, nelze se pořadem práva 
domoci }ejkh urč'en'Í, nýbrž jen pm!voplatného rozsudku ,na zrušeni 
spo,luvlastnicirví podle § 843 dbč. zák.č. 14542. 
stanovení dražeJb:nfch podmíne!kJ přÍS!luš~ jen exekučnímu soudu .podle 
zásad ~nesporného řizeni; pořad práv-a pro. určení, draže'hnfeh ,podmÍ,nek 
iest vyloučen Č. 14542; stejn.ě 'č. 5165, 5381, 6869, 7391, 10607. 
žalohnÍ žádoSrt, ~e žal'ov3lný Jest porvri'llen trpěti, aby byl společný ma
jetek, přesně uvedený, prodán v soudní dmžbě (§§ 830, 843 obč. z"k.), 
jest dostate,čně určitá a lz.e podle exekuční-ho titulu, na základě ní vy
daného, povoliti e~xekuci podle § 352 ex. ř. č. 16375'; srov. č. 10305" 
8556, 5165, 5381. 
stanovení ,podBů, jimiž má ·býti výtěžek dražbě rozdělen mezi podHniky 
(§ 843 obč. zák.), he p'Olue'ohati dražebnímu Hzení č. 16375; srov. 
Č. 5,165, 5381. 
ža.lohní žádost, že g,poluVílastníktU přísluší proti žalov:3.nému spoluvlast
nÉku právo žádati zmšenÍ spoluvlastnictví soudní dražbou, ,nestačí 
k tomu, aby bylo dosaženo zrušení spoluvlastnictví (§§ 830, 843 <>bč. 
zák.), a k povolení exeku.ce .podle § 352 ex. ř. Č. 16490; stejně č. 10387. 
vyplývá-Id z náIVrhu ·na rpoV'olenÍ exe:kuce vnucenou dražbou nemovi
tosti, že se dotčený exekuční .pr<ostředelk navrhuje -k vymožení nároku 
na zrušení majetkuvého ,společ,enství (§ 830 obč. zák., § 352 ex. ř.), 
jest návrhu vyhověti tak, že se povolí ex·ekuce s'o u d -n í dražbou podle 
§ 352 ex. ř. Č, 16740. 
možné sní-žení hodnoty spoleoné rnomvitosrti z dťtvodu, že požÍ'Vací práiVo 
lk deáIn:Í111u dílu il1emoviŤosti zůstane nedotčeno dražbou podle § 352 
ex. ř., jde na vrub spoluvlastníka podílu zatíženého bfemenem snižu
jícím hodnotu nemovitosti č. 17135. 

vnucená nemovitosti (§§ 133 a d a.} š í ex. ř.): prohlášení konkursu na 
jmění rpovinného nebrání tomu, aby se nebylo domáháJno uspokojení 
práva na odd t. I e ofl é uspokojeni -návrhem :na :povolení exekuce říze
ným nikoliv proti správci úpadkové 4Jodstaty, nýbrž pro tip o v Ln
n é muč. 13747. 
byJ,o-li p110hlášení konkursu veřejné vyhláše'no a v exekučním návrhu 
výslov-ně uvedeno, nevadí, že v návrhu nebylo twké uvedeno, že po
vinný jest v té .přÍ'čině z-astoupen správcem úpadkové podstaty, a ne'" 
mŮ"že to býti důvodem k z<amítnutí návrhu č. 13747; srov. č. 16358. 
podle exekučního titulu o 'UálV'rhu ·na oddělené uspokojení, vzniklého 
před vyhlášenim konkursu na jmění ,povinného, lze vésti exekuci proti 
správd konkursní !podstaty v jeho vl'astnosti konkursního správce, avšak 
jen ,na jměni, k němuž IpHslušÍ vymáhajícímu věřítelli nárok lna oddě
lerné uspokojeni č. 16358; smv. Č. 13747. 
§§ 133 až 137 ex. ř. (zahájení nucené dražby) viz též rozh. Č. 13985 
u hesla: exe-kuce zajišťovací-čl. III o'V'OZ. zák k ex. ř., Č. 17038 
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u hesla: pozemková reforma (exekuce); rozh. č. 17263 niže 
u § 222 ex. ř. 

osoba, v jejíž prospěoh je po'Znamenán zákaz zcizení nemovitosti, jest 
opráv·něna 'k rekursu prti uS11esení, jímž byIa :povolena ",nucená dražba 
nemovitosti Č. 13332; srov. Č. 11959, 11695, 11083, 9883. 
dražba po parcelách ve smysLu výnosu ministerstv'a spra'V-edlnosti, uve
řej.něného na str . .157-159 Věst. min. spralV. z r. 1910, není přípustná, 
vede-li se exekuce ·:na části knihorvmího tělesa č. 13470; srov. č. 13964. 
návr:h vymáhajídho 'VěNtele, aby byla dražha prozatím provedena jen 
o části kmihovm~ho télesa, která byla odhadnuta, je zásadně přípustný; 
o návrhu na pr:O'Ve:dení d:ra~by lze však rozhodnouti až po řádném -od
hadu všech pozemků tvořícíoh knih'ů'v:nL těleso da:né do dražby, po před-
10'želní dražebních podmínek a po: slyšeni účastníků při raku ik určeni 
dražehnkh .pódminerk podle § 162 elX. ř., a to podle směr,nic výnosu min. 
sprav. ze dne 1. března 1910, č. 32'.963V9 Věst. min. sprav. z r. 1910, 
str. 157 č. 13964; srov. Č. 13470. 
by,lo-li na nemovittos>ti již vloženO' nucené ,právo zástavní za vykona
telnou pohledávku, nezkoumá ex,elkuóni soud pH povolení navržen.é 
dražrby ani exekuční ti,tul a'nn' totožnost dlužníka s vlastntkem 'nemOVI
tosti č. 15101. 
výz'l1\(ljm poznámky vykonatelnosti vymáhané pohledávky pra'Voplatně 
povolené pm pov:olen:í· exekuce podle vy·kanatelného notářiského spisu 
nuce'nou draž'hou nemovitosti č. 14724. 
žádá-li věřitel e:xek:ud dfa,žbou přístupem k určitému dražebnímu řízení, 
jež :nebylo dosud zavedeno. jest ná'Vrh exekučrní vyříditi jakO návrh na 
zahájení samostatnéhO' řízení dmžehnÍho č. 14903; srov. č. 8906, 9040. 
uvedl-li vymáhající věřitel v 'Ilávrhtl na pov·olení exekuce vnucenou 
nemovitosti ,podaném u soudu, jenž je zároveň soudem knihoVlním, že 
lmihovní vÝ\pis byl již objednám, -a žá,dal-li, aby si soud z úřadu výpis 
u Ik,nihorvniho oddělení vyžádal a k spisům pti.poji.J, nepříčí se tento 
postup předpisu § 133, č. 1 a 2 ex. ř. Č. J 6085. 
podle předpisťt exekučn.ího řádu nemťtže- se věřitel domáhai1i y- t~mtéž 
exekučnrm :návrhu povolení exekuce vnucenou dražbou nemoviTostI, náM 
ležejících různým dlužní'k~m. a z"apsaJných v ruz<llých, v}r~~~ách, !.~bas 
jde o exekucí k vymozenl téze pohledávky vym~hallclho venteIe 
Č. 16487. 
na nemovi'Í'osti, na n.ěž stát poskytl podpo>fU ve z:pťtsobě státní zámky 
a: na kterých j'e z.apsán ve prospěch státu zák,az zcizení a za'Vazeni 
podle § 43,. odst. 1 zák. o stav. ruchu Č. 45./1930 a § 42, odst. 2 vlád. 
nař. č. 66:/1930, Iz-e' vésti exekuci vnucenou dražbou jen se ~ouhlasem 
min. soc. Lpéč€, i I~dyž 'Pro vymáhanou pohledávku bylo s Jeho sou
hlasem 'Vlož-ernO' exekuční právo zástalVrní č. 16429. 
vede-li se exekuce vnuceu'Ou dražhou nemoiVitosti, ikterá nehyla přidě
lena jalko rolnkký nedH a: }ež má výměru nejvýše rpět hektarů, musí 
vymáhajíci věřitel v návrhu dokázati, že ce'lková výměJra půdy, která 
byla pOlVi'llinému z rpozemkové reformy p'řidělena, nepřesahuje 5 ha (§ 2, 
odst. :2 zák. č. 93/19(1), a to p'0tvrzením m~nister:stv-a zemědělství:; 
nestačjj· pouhé potvrzení katastrálního měřic.kého úřadu č. 16632. 
vyplývá-Ii z návrhu na povolení exekuce vnucenou dražbou nemovitosti, 
že se uvedený exekuční prostředek navrhuje k vymožení nároku. na 
zrušení majetkového Stpolečenství (§ 830 obč. zák, § 352 e,x. ř.), lest 
vyhověti nálVrhu talk, že se .povoH exekuce s o u dll' í dra.ž:bortl podle 
§ 352 ex. ř. Č. 16740. . 
§ 134, odsl 2 ex. ř.: hy-I-li výikon povo1lerllé '\~nucené dražby omezen Jen 
na část knihovního tělesa (která jest propuštěna ze záboru), nejde 
o závadu, k níž mohl rekurs-ní sDud_ přihlížeti z úřadu č. 13520. 
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§ 135 ex. ř. (poznámka zahajení dražebního řízení): viz též raFAt. 
č. 13985 II hesla: k·o·n 'k II r s čl. III uvoz. zák. ke Ikonk. ř. 
došlo-li ke kupní smlouvě, z :níž byl vyměřen rpřevodní poplatek, -již 
před poznámkou zahájení dražebního řízení, jest pro 'Otázku pfednost
ního pořadí převodního pop1atku z kUlpní smlouvy bezvýznamné, že 
kupní sml-ouva byla v,].ožena do pozemkové .kinihy po poznámce zahá;.
jení dražehniho řízení č. 13712; srov. Č. 325, 5035. 
kni'hovní zápis pnznámky zahájeného řízení dmžehního se děje na zá
kladě soudního usneseni povolující-ho dražbu nemovitosti Č. 15421. 

rpoznámku zahájení nucené dražby nelze považovati za knihovní. za
jištění ,podle § 265, odst. 3 zák. Č. 7q/1927 Č. 15676; smv. Č. 15707. 
kdo nabyl nemovitosti, do dražby dané, po zápisu poznámky zahájeni 
dražebního ří!Zení (§ 135 ex_ ř.), jest .oprávněn k reklursu v té míře, 
jako byl pŮVOdní vlastni:k nemovitosti Č. 16571. 
§ 138 ex. ř. (povoleni dražby exek. soudem) viz rozh. Č. 15101 u § 133 
9.~ . 

§ 139 ex. ř. (o přistupuj viz též r02lh. Č. 14903 u § I 33 ex. ř.; Č. 14039 
u §§ I 45, 1 4 6e". ř.; u § 2 O 6 ex. ř. 
vě.řitel, Ikterý p-řistoupÍ'! ,k dražebnímu řízení" má rnárok na hotové za
placeni vymáhané po-hledávky bez rozdHu, z;da před ,dražbou učinil pro
hlášení v příČ'11ti:ě Ihotového z3Jplacení 6li .nic Č. 13182. 
§§ 140 až 144 ex. ř. (popsání a odhad) viz též roz,h. Č. 15703 u § 170 

'č. 5 ex. ř.; Č. 13.669, 14669 u hesla: vý'hra.da vlast:ni-ctvf; 
mzh. C. 14902, 16467 u hesla: příslušenství. 
§ 140: kupítel věci, koupe"né s v~rhradou práva vbstnlckého .pro proda
vatele, nemťtže býti odsouz·en Je vrácení věci prodateli, byIa-li pod.le 
§ 140 ex. ř. věc popsána a odhadnuta jako příslušenství nemovitosti 
aniž byIa vyIouč.ena z ,dražebního řízení -o nemorvitosti č. 14769. ' 
účinnost lls'lllesení, jímž exekuční soud vyloučilI dobytek z popjsu ·a od
hadu 'nemovitosti a t.udíŽ z dr-a!žehnih-o fízení, pro exekuci mobilární 
vedenou na týž ,dobytek ,č. t 5034. ) 
předpisem § 35, odst. 2 odhad. ř (vlád. nař. Č. 100/1933) neni vylou
čeno napadati usnes,enÍ též rekursem ,č. 1'5817. 
byl~-li proti určení odhadní ceny ,po-dány' námitky, má €'xekučnI <soud 
o 'OII,ch znovu ro-zho-dnouti podle -skutečného <starvu 'V té době, kdy by.Io 
vyda,n~ usn~sen.í, p'r:oti němuž námitky směřují; k změnám, jež nastaly 
v dobe mezI vydáním usnesení o odhadní ceně a vydáním rozhodnuti 
o námitkách, -lze přih-Jí.žeti jen za '1JodmílOe:k uvedenÝJch v § 142 ex. ř. 
Č. 16571. 
v řízeni o námitkách lze přibrati .nové-ho znalce jen za podmínek § 34 
odst. 2, písm. a) nebo c) údh. ř. Č. 16571. ' 
§§ 145 a 146 ex. ř. (dražebni podminky): předložením drožebnkh pod
mírne'k jedním z vymáhajkích věřitelů se z.achová dražební řízení i ve 
pl1Ů'spěch ostatnÍ-ch ·č. 14039. 
uložil-Ii prvý soud přes t'o, že podali j1ný vymáhajíd věřitel dr.ažeb-n.i 
podmínky, přisroupj,v·šimu vymáhajfdmu věřiteli aby i o.n předložil ve 
.J'hůtě dražební podmínky, jinalk že bude drai~brní Hzení zrušeno, by'l 
re1mrs:ní soud, ZJvěděv z rekursu povi~flIného o nesprávném postupu exe
kUČonilio soudu, op-ráv;nén zrušiti ono uS'nese!uí a uložiti prvému soudu, 
aby pokračo'Val v dra·žehnim 'řízení na základě draželbni:ch podmítfie.k 
předložených vymá,hajícím věřitelem č. 14039. 
§ 151, odst. 3 ex. ř. (účinek marné dražby II venkovských statků a.pp-
z~ů),: bylo-li povoleno noyé dražebni řízeni -p-řed uplynutím lrht"tty. 
vytcene v § 15], odst. 3 ex. r. a 'V & 200, Č. 3 ex. ř., .lze se pflOti tornu 
:I?ráni,t i ľ e ,k u r sem, nitmli žalobou podle §§ 35 a 36 e,x. ř. Č. 14247. 
při venkovských statch;h némÍIže býti uél!vrženo opětovné zaháJení dra-
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žebního řízení před uplynutím pťJ..l roku od dražebního TOIku pro žádnou 
pohledávku Č. 14269. 
§ 151, o.dst. 3, poslední věta, ex. ř. platí i z'a účinnosti § 1, odst. 2 
zák. Č, 1/1933 Č. 15747. 
§§ 152, 153 ex. ř. (zapravení nejvyššiho podání): zaplatii-li vydražitel 
knihovně zajiště~ou pohledávku, kterou převzal započtením -na nejvyšší 
podáni, před r:ozNr.hem ·nejvyššího podání, .nemění se tím práva účast
níku -odkázaných lna nejvyšší pOdání a nemusí vydražitel -přihlásiti onu 
pohledávku k rozvrhu č. 15462. 
jestliže věřitel, kterrý vedl exekuci vnucenou dražbou nemovitosti podle 
rozsudku vydaného v odpůrčim sporu, ·neupla-t<ni! již v exekučn.fm řízení 
neúčinnost služebnosti bytu, vymíněné p-ro dlužnÍ'ka a vložené do po
zemkové 'knihy, ,nemu'že se později domáhati atni sám, ani jebo· univer
sá{ní nástupce -neúNnnosti z-ří,z.ení oné služebnosti, kterou podle pravo
platných dražebních podmínek jako vydraž:itel:převzal bez započtení 
na nej'Vyšši podání Č. 16783. 
post. odst.: neby,lo-li "nic jiného ustanoveno, musí býti první čtvrtina 
nej-vyššího .po.dáJfl~ u soudu složena :hotově, třehas budou .převzetím 
dluhů vydmžite:lem zaprarveny vÍCe než tři čtvrtiny nejvyšší-ho podáni 
Č. 15273. 
účinek převzetí hy-potekárniho dluhu vydražitelem srážkou z nejvyš
šího ,podání na závazek spoludlužl1í1ků 'č. 15616; srov. Č. 5953, 9693, 
2376, Sb. n. S., Č. 837, 143:1 Ol. U. n. ř. 
§§ 154 až 155 (opětná dražba): byl-li po pravoplatném pnvolooi opětné 
dražby zamítnut nárvrh vymáhajídho věřitele na zrušení exekuce, nelze 
býv;a.lé-mu vydražiteli přiznati oprávnění k rekursu, třehaže· mu hrozí 
náhrada za útraty a škody uvedené v § 155 ex. ř. Č. 13250. 
prokázal-Li vydTa'žitel ve smys'lu dražebnÍoh podmínek ještě ve lhůtě 
§ 154 ex. f" že věřitel, na jehož pohledávku z nejvyššího podání. se 
dostane, jest srozuměn, -aby vydražitel dluh př·evzal, a že jest oprávněn 
tuto částku si sraziti na dospělou splátku na -nejvyšší podání, sejde 
s povolené opěrné dra,žby, lne ní-Ii vydražitel ani jiua-k s pln.ěním dra
žebnkh podmínek v prodlení 'č. 133:86. 
.nezalPrwvil-li vyld..ražoitel nejvyšší podání hotově, jwk byLo ustall'o·veno 
v dražebnich podmínkách, nýbrž uložil za 'souhlasu exek·učniho soudu 
u spořitelny různé vkladní knížky k zapravení nejvyššího podání, mezi 
lI1imiž byIa ,j. vMIadní knížka banky, 'které hylo 1P0tom 'pO'Voleno pří
mčí, a vy-máhajíd věřitel sí pak tu-to vkladní 'knížku ještě s ji'nými vklad
ními knížka'lli vyzvedl, potvrzuje, že tyto vkladní knížky převzal na 
srážku pHkázané mu části nejvysšího podání, bylo nejvyšší podání za
p:raveno ,řádně· (§ 154 ex. ř.) i co· do částky připadlé vY'málha:jídmu 
věřiteH, třeha,že k realisaci oné vl1dadinv kmížky banky nedošlo pm p.n
ročí; ,nerozhoduje, ž·e usnesením exekuč.nMl.o -soudu, které by<lo potvrzeno 
rekursním soudem, brlo pravOlp.\atně 'VyslovellllŮ, že dra-žehní podmínky 
složením oné vldadrnÍ ,krnílŽky banky řádně ,splněny .rnebyly, stalo-li se tak 
dříve, než vymáh-ajíd věřitel onu v:kladni Ik,ní'žku vyzvedl ·a prohlásil, 
že je převz'al na .srážku p.řikázané mu tálS.ti Ine}vyššího podání Č. 13931. 
dražební řiz-ení lze po po'Volení opětné dražby zrušiti na návrh vymá
hajídho věřHele jen za sou-hl'asu všech {)sob jmenova<ných v § 154, 
odst. 1 ex. ř.č. 14216. 
zák. Č. 33/1934 nelze užíti v exekučním řízení, uko,nčeném již příkle
pem, v němž má dojíti k opětné dra.žbě Č. 14432; srov. 'C. 16412. (tý1cá 
se nezaměstnaných). 
podle vlád. nař. Č. 77/1936 nelze odložiti opětnou dražbu (§ 154 ex. ř.) 
Č. 16412; srov. Č. 14432 (týká se zemědělctl). 

uplynula..ili zákonná lhůta pro pi'ednostní pořadí převodního pop1atku 
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v době opětné dražby, nelze jej pfikázati v přednostním pořadi 
č. 16956; 5<0'1. č. 4858 Sb. 'le s.;č. 1964 Ol. U. n. ř. 
určení schodku, o ikterý je' iI1,etj'vyšší IJYOdánÍ, dosažené při 'Opětné dražbě, 
nižší, než byIo nejvyšší podámJ dosažené při dražbě Ipředchozí, má se 
státi hez zbytečného .prfitahu č. 1:<562. 
jest _podmínkou určení schodku, 'Že přiklep, -udělený při opětné dražbě, 
jest 'pra:voplatný a že nepozhude účhmosti možným ,předmžkem č. 13562. 
:n~ní vždy potřebí čekati, 'M. jest nade vši pochyhnost jisto, že není 
mO~'né konání d a I š í opětné dražby důsledkem řádného a včasného 
složeni 'nej.vyššího podání dosaženého při .opětné dra~bě Č. 13562. 
»škody jina1k ohmeškánÍm vydražiteie Zipůsobené« jest vymáhati ža,lo· 
bou u e:x'ekuč'fi1ího soudu; dokud není žalobní nárok promIčen, nelze ob
meškalému vydražiteli vydaJtl vadium, 1edaže souMasí všichni účastnici 
č .. 14104. 
obmeškaJý vydražitel odpovídá .podle § 155 ex. ř., třebaže byl zbM'en 
svéprávnosti, stalo ... li se' tak teprv'e, po pr:a1Vomoci 'příklepu a po uplynuti 
lhil,ty, v n1ž mělo mejvyšší podá'fi,í jím hýti zap~-arveno č. 14400. 
otázku, zda obmeška1lý vydrlažitel byl nepHčeJÍný již -v dohě před vy
dánÍrm usnesení {) zharvenJ svéprárv.nosH, lze řešiti' jen ,pořadem rprá-va 
č. 14400. 
e'XekúčnÍ soud nen-í oprároěn, aby věřitelům určilo lhůtu Ik uplatněni ná
hrady š1wdy pofadem práva č. 14555. 
exekuční soud určuje z moci úřadu i -náhradu úmkú, je,ž měl orbmeška'lý 
vydražitel podle dražebmkh pod1míuek zaplatiti z nejvyššího podáni od 
příklepu až do složemi; určemá úrokorvá náhrada náleží ,do -ro-zděJ.ovarné 
JYOdstaty Č. 14713. 
iOávrh na zjiště.ní scho-dku pti -nej1Vyššitm podální je předtasný, dokud 
nebylo dosaž,eno nejvyššího rpowvni v opětrné dražbě ,č. 14851. 
určení' ná'kladi't .na op'ětnou dražbu není záviSlé il1!a výsledku opětné' 
dražby č. 14851. 
škoda vznmlá tím, že opětná dr-ažlba villbec zilstalla hez výsledku, ná
leži ·k iposledn'Í skupin.ě škod uVlederný,ch v § 155, odst. 1 ex. ř., a nutno 
ji vymáhati ž",,,bou č. 14851. 
obmeškalý vydražitel odpovídá hYPtQrtekárn~mu věřite.li, jenž byl při 
opětné dražbě uspo:kojen pou-z,e z 'části. j-aJk z'a to, o-č dostalI přiikázárno 
méně, j-ežto byl státu přikáZán v přednostním pořadí převodní popla
tek z pf'VIní dražby, tak i za škodu vzešlou ztrát-ou na úrodch diisled
ke.m toho, že mu byIa jistirna 'Vyplace'l1,a pozděJi, než by mu byla vy
placena, kdyrby IprvnÍ dražba 'nebyla zmařenal t. 16495. 
obmeškalý vydražitel odrporvídá za škodu zpiisobenou některému z hy
p-otekárnfoh -věři,telů SIVým obmeškánlm, t.řebaže schodek nebyl exekuč
ním soudem určen proto, ž'e nešlo o- orp'ětnrou draž-bu provedenou podle 
těchže dražebních podminek, p-odIe l1ichž by,la provedena předchozí 
d-ražba č. 165,22; sro". č. 14851, 14713. 
ohme:škalý vy.dra,žitel nemťtže úči'flině namÍJtati proti žalobě státu na ná
hradu škody podle § 155, ex. 'ř. s p 0-1 u z a v i fl ě n Í státu, záležejici 
v tom, ž'e stát .opominul prorvésti' po zrušené dražbě úkony nutné k pře
rušení Ip:romlčed Jh-My, g,tano'Vené pm ,přednostní záJlmnné zástavní 
prá"o za převodní p.,pMek č. 16614. 
obmeška-lý předražiteJ není oprá'VlI1'ěn k fiekursu do ro:zvrhového usne
sení~ rkte'rým nebyl sc-hode,k UrČe'll, n.ý,brž toHlw, p,řevz-at z pravoplatného 
us-nesení o určernÍ schodku Č. 16698. 
k z,adwvání přednostního' poř·adi pohledávek, -přihlášených veř. orgány 
sta!ČÍI 'p.ř.ihláška k '~pětné dražbě č. 154l7. • 
§§ 156, 157 ex. ř. (přechod ne~JYfčenstvi, užítků a břemen a ode
vzdání nemovitosti): pokud .nahyl vydražitel vydražením -i ,práv, do 
pozemkové krnJ,hy nezarpsaJných ,č. 14191. 
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nelze povoliti vyklizení ideáln} ~ásti lIle.mov~tosti č. 15260. v 
-vydra,žitelŮ'v nárok na odevzdaTI! :nemOVItostI Pl?dle § 15,,~, odst. 2 ~x. r. 
zanikl (§ 35 ex. ř.), pwnajal-li (propachtova1~h) vydrazlte1 vydrazenou 
nemovitost dlužníku po uděleni ip-říklepu č. 15364. 
věděl .. U vydražitel lnemovitosti :pf! dražbě, že stroje, odhadnuté jako ,při: 
s~ušenství a s nemoyitostí prodávané, '~ejsou, zaplaceny' a že p~od:atel S; 
vyhradil právo vlastnické do zaplac,en!, mUSl m';l sU:0Je vy,~,at~, 1 kdyz 
e:xekuč'nÍ !komisař prohlásil, že pJ10dava s nemovItOSti I strOje c. 1'5703; 

srov. Č. 9751. , .. d'· ,.-. 1 t 
na vydražitele mlýna '11:epře-cházi zá'Vazek -prevzaty jeho nVe]Slm v aa-
nikerm dohodou D Ipřispí'Vární na starvbu a ~drž~vá!UÍ vodního .díla. v řád
ném stavu (§§ 21, 44 vod. zák.), neby1-h v10zon na nemovItosti vJYO
zemkové knize č. 16280. 
závazek ve smyslu §§ 21, 44 vod. zák. n~nra?ýlVá pouhý;m pOjet!~, do
hody do vodoprávního konsensu a schvale-mm vodopfavmm uradem 
povahy veřejnoprávního reál1ního hře-mene,_ je.ž by vydraHtel musil pře
vzíti hez započtení ma .neivylŠŠí p.odání i bez Jeho vk,laJdu do pozemkové 
knihy č. 16280. , . 
komu byl udělen ve vn'l1ce~é dražbě při,klerp ,~o?ze k veci hla.xllll Jk p0-: 
zemkům a budovám ;na 'nlC'h vystéwe:nym), Jez sama :bez pnslusenstvl 
byla předmětem dmžby a odhadu, 'nenahy;ľ pnikletpem vlastnidvf ·i . .k stro
jovému pří-slrušensrtv"í 'V'ěd hlavní,v, třebaž,;'v. :k!Oih~v~í po;zrnámka podle 
§ 297 'a) obL z~k. pozbyIa po ;pf1!klep'u uClunostI c .. 1tJ4?7. , 
naibyl-li vy'draž-l-tel prarvropl'at,nym 'pnklepem vlasmlctv) k mlynru a 
k mlý:nskému potoku, res}k k jeho'- rkorytu, v 'n~byl i pyáv<l; ~ybolovu, 
které měl dlužnik j-arko v I a s t n í-k vydra,z.eme nemO'Vltosti c. 16588. 
jestliže byl,a vydražena pouze ideá'lnf' polovice, n.e~o:y.jtD~, zatí~~-né 
služebností bytu, a služ,e-bnost !a byla vY?1-~zartlJa.; ježto J'~ vydra:;-tte! 
podle dra:žehnkh podmÍ1uek í1eprrevza~ zarmka sluzehnost _ ja1ro vecne 
'prá'Vo i co do druhé ideální l?olovice; t!ebaže, ne~by1'a i ;~~ této .polovici 
vymazána; byla-li tato p.?lovma. vyd~a.zena, týmz ,vy~ra.zltelen; ~a 5'OU~ 
čas.ného přelVzetí- oné sluzelmosti. trva -nad-a!Ie orpralVnem, ktere lest ob
sahem slU'žebnosti, avšak jetO lako o- rb I.i g a Č iI1l í poměr mezi o1Jlfá:lrně· 
ným a vydražitelem, kter)1 p,řevzal služebnos.t při vydražení druhé 
ideální polovice zaHžené nemorviŤ-os.ti č. 16297. 
vydražite:! nemO'Vitosti, jemuž přís1~šeji. podle sohvá~ený?h y;tražerbrnic~ 
podmínek užitky a důchody nemovItostt ode ,dne. ude;!eiIU pn~l~u, Ta 
]Jlfoti nájemd jehož náiemní :právo, v ,pozemkove kmze vlozene, ,pre
vzal, nárok .n~, nájemné spIatné z,a dobu po příklepu, třehaže bylo y PO: 
zemkové knize vyznače-uD, že nájemné by.Io na celou dubu nálemm 
zal}J1ac-erno IJ)"ře-dem č. 16715; srov. č. 13066. . 
nájemce jenž jest ·nucen po druhé platiti nájemné, může požadovati 
z .nelvyŠšiho podáni 'llowhmdu škody tím utrpěné v pořadí § 216, č. 4 
ex. ř. č. 16715; sro". č. 13066, 13645. 
§ 170, č. I (obsah dražeb. vyhlášky) ~iz TO"h. č., 13069 u, hesla ž a
ro-lba p-odile § 37 ex. ř.,-a rozhodnutí, u § 170, c. 5 ex. r. 
§ 170, Č. 5 (výzva k ohlášeni práva účinky výzvy a ne<>h1ášení práv) 
viz též heslo: př-íslušenství ro-zh. č. 13669. , . 
věděl-li vydražite'l nremovitQsti .při dražbě, že stroje, odhadnute lako 
příslušenství a SI 1fl000'Ů'vitos.t~ prodávané, nejsou za"la,c'eny a že pro.
datel si vyhradil ]Jlfávo v.Iasrtnioké -do z,ap.JacenÍ, musÍ' mu .stro~e . vyda~l, 
i když exekuč-ní komisaŤ prohlásil, že prodává s nemov~tQstt 1 strOje 
č. 15703; sr"". č. 9751. 
§ 170 Č. 5 ex. ř. se nevztah-uje -na věcná práva, v pozemkové ,kmize 
neza~aná' tato pifáva ne'zanikají e%eku6ní dražbou, jestliže o nich vy
dražitel věděl nebo alespoň o nkh věděti' mohl č. 15035. 
podmi,nkou ztráty práva ~k rte-movitosti, nedopouštějícího její dražb-u, 
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jest, aby řádně uveřejněný dražební edi1k.t obsahoval nejen výzvu podle 
§ 170, č. 5 ex. ř., ale i o'Statní ,náležitosti ,uvede.né v § 170 ex. ř., 
z nkhž o:právněn~' může seznati, oč jde, a že se pohrůžka právní újmy 
vztahuje také ua ně'ho Č. 15330. 
§ 170, Č. 5 ex. ř. neplatí pro služehnosti Č. 15849. 
nebyl-li vydražitel hezelstný, jsou třetí osoby, které nabyly vydržením 
práva slu.žebnos-ti na vydra'žene nemovitosti, oprávněny se domáhati 
služebnosti, třeb",že právo to neohlásily před dražbou č. 15849. 
'omezení vlastnického práva k .přídělovému pozemku právy státního 
úř,adu pozemkového ('nyní ministerstva zemědělství), vyz,11'ač-ená v po
zemkGvé knize na listě B), jsou účinná .j vůči vydraŽIteli pozemků, 
třebaie nebyla ona omezení výslov,J1:ě uvedena v dražebních podmín
kách Č. 16785. 
exekuční soud musí přijmouti včasnou ohlášku práv, příslušejících tře
tím osobám a Inedopouštějících dražbu nemovitosti (jejiho příslušen
stvO, a 'není ani opráv.něn aJni povinen z,koumati, zdali -ohlášená práva 
jsou odůvodněna: ,řešení té otázky je ponechati po~adu prá'v'a mezi třetí 
osobou :a vydražitelem č. 168-621; srov. č. 16703, 9751. 
včasnou ohláškou jest vyloučena bezelstnost vydražitele o ohlášeném 
rpTá1vu Č. 16862. 
prá1vo příslušející p'odle § 170 Č, 5 ex. ř. třetÍ! osobě je samostatné právo 
poskytnuté jí vedle .právo k odpoifu pOdle § 37 ex. ř.; právo votby mezi 
oběma pmstředky' ,příslUŠÍ .oprávněnému ,č. 16862. 
171, odst. 2 ex. ř. (výzva k projevu o hotovém zaplacení) viz též mzh. 

Č. 15186 u § 187 ex. ř. 
vymáhající věřitel a vě'řitel, který př.istnUipi" k dmže!hn~mu řízení, má 
nárok na hotové zaplacení vymáhané pohledávky bez rozdílu, zda před 
dfa~bou učinil prohlášení o hotorvém zaplacenI, nebo ne Č. 13\182. . 
§ 172, Č. 1 (doručení dražební vyhlášky): :k ;y,eřej'n~7m orgánům, uve
deným v § 172, Č. 1 ex. ř., které mají býti ok rozvrhovému roku orbe
slány, n á lež í i »Všeohecný pensijní tÍJstav«, je-li z e:xelkuč'nIoh spisťi, 
najmě z odhadnfho protOkolu, j akorŽ .i z. přihlá,šek jiných vefe}ný,ch 
orgánů zřejmo, že prodané n.emovitosti sloužily podniku povinným I})ro
vozovanému ,č, 13197. 
to, že »Všeobecný pensijní ústarv« ,:nebyl uvědoměn 'o ,dražbě, má jen 
ten význam, že nemftže již žádati uspollwjení svý,ch pahledá'vek, které 
k dra'žbě nepřiMásdJI, 'V Ipřednostním 'Pořadí, :nýbrž teprve po uspokojení 
vymáhajícího věřitele č. 13197. 
k veřejrným orgá1nům ve smyslu § 172, 'č. 1 ex. ř. ne n á lež i odvod
ňovad družstvo Č. 15441. 
posled. odst se ·nevztahuj,e na útratovou pohledáVku správce ,konkursní 
podstaty Č. 14310. 
aby nastaly následky opominutí přihlášeni veře}ných dávetk, stačí, že 
byla draž'ba Inemovitosti veře,jlflě vyhlášena Č. 14526; srov. č. 4878, 5208. 
ok zachov?-ní přednosmího pořadí .pohledávek, -přihlášených veřejnými 
orgány, stačí přihláška k opětné dražbě Č. 15417. 
přednostnímu u5lpokojenf zadrželých p.říspěvkťi, jež mají býti placeny 
v'OdnImu družstvu, nev;adí, že nebyly přihlášeny k dražebnímu roku před 
-počátkem dražby, by.ly-li jen přihlášeny k rozvrhovému roku Č. 1544l. 
nebyla-li drOJŽební vyhláška doruč'e-na opwtl'ovníku ustanovenému k há
jení práv osob, v jichž ,prospěch byl ,l<inihoVJně zapsán zákaz zoizení; 
může opra'Vný soud, rozhoduje 00 rekursu do nepovolení odkladu exe
kuce, z důvodu zmate'čnosti zrušiti celé dra:žebnÍ." řízení, nestal-li se 
příklep mezitím pra'V'orplatným Č. 16076. 
,přihlásí-li stát s'Vými veřejnými orgány k dražbě, nemovito.sti činžoVlnÍ 
daň 'podle posledního předpisu j,aJko dosud nepředepsanou, zftstává mu 
tím za'c-bováno přednostní zákonné právo zástavuí pro nedoplatky této 
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daně, i -když byla ta-to daú teprve později předepsána, a sta,čí, když 
nedop:Iatky da'né s přirážkami a příslušenstvím vyúčtuje a listinami do
Ioží nejpozději při rozvrhovém roku, třebas i vyšší částkou podle no
vého předpisu pIe n. r.ozh. Č. 16196.· 
byla-li činžovní daň :přihlášena k dražbě částkou číselně přesně urče:nou 
a nenÍ .. li záro,veň. označena jakO daň dosud nepředepsaná, posHhují 
právní dftsledky odst. 2 § 172 ex. 'Ť. dařlO'vý rozdíl, o který dodatně 
předepsaná činžovní daú převy,šuje částku ·k dražbě' přihlášenou ple,fl. 
rozh. Č. 16196. 
jestliže je z exekučníhO' návrhu nemocenSlké poj.~šťavny zřejmé před
nostní .pořadí 'Vymáhaného ,pojistného, ,nahrazu.ie exe'kuční návr:h při
hlášku podle § 172, posl. 'odst. ex. ř. a lze .přednostnímu pořadí odpo
rovati jen z vě'oných dťivo,diťi č. 16952. 
§§ -180, 181 ex. ř. (podávání): soudce, draJžbu řídíd, jest vyloučen 
z výkonu soudcovského úřadu, zúčastnila-li se J'eho malnželka dražby 
j1ako rpoda:tetka; jak! dražební ,rok, tak i usnesení o udělení příklepu 
manieke soudcově je tu zmatečné Č. 15161. 
pokud to neodp'olruje dra'žeh-ním podmínkám, múže se Z'výšenI podá,ní 
p·ři exekuční dražbě státi ,o iakoukoliv' částku Č., 16809. 
jde o .porušení zákona, .nepřiIDu-stn-li exekuční komisař další ,podání, ne
převyšujíd nejméně '0 500 K předcházející podání Č. 16809. 
§§ 183 až 187 ex. ř. (přiklep, odpor proti příklepu, odepření příklepu, 
rekurs proti udělení pnklepu): vyhlášce o ud-ěleni pří,kle,pu .nelze odpo
rovati re'ktursem č. 14695. 
to, že vyr,ovna'cÍ komisař na,řídi!. odk18,d 'dražby na dGbu do 60 dni, 
není dftvodem pro odpor proti udělení příklepu, byía-li dr:ažba př-es tú 
provedena Č. 16121. . 
§ 184 'ex. ř.: nebyla-li dražební vy,hláška doručena opatrovmku usta
novenému ,k hájení 'Práv osob, v jichž prospěch byl :}mihov,ně zapsán 
zákaz zcizeni, muže opravn,' soud, rozhoduje o. rekursu do, nepovolení 
ndkladu e'X'ekuce, z důvodu zmatečnosti zrušiti celé dražební řízení, 
nestal-Li se přiklep mezitím pra'Voplatn~'m Č. 16076. 
hypotekámf věřitelé jsou oprávněni podati rekurs pr<oti uděle·ní příklepu 
také tehdy, bylo-li jim znemožnp;no zúčastniti se dražebního roku ne
zákonným postup~m soudu (§ 477, Č. 4 c. Ť. s.) č. 16499. 
pokud 'hypote:kárním věřitelům nebylo znemožněno zúčastniti se dra
žebniho roku, přes to, že soudní místnost, v níž se kona'1 dražební rok, 
byla v dra,žehní vyhlášce oz'netčena nesprávně .č. 16499. 
bYLIn·Ai odep-řelno udělení ·pří:klepu určitých nemovitostí, .iest odepříti 
pří,klt;p i da,J.ší:ch nemovitostí, mělo-li podle dražehních podm~nek dojíti 
k jejich vydraženi jen nebudou-li uhrazeny pohledálVky vymáhajících 
věřitelů j.iž z výtěžku ,prodeje dřfve vydražených nemav"itostí Č. 16809. 
č. 7: k otázce zákonného omeze.ní spořitelem nabývati exekučně vy
dražených >nemovHostí Č. 15969. 
k 'Z á k o 'll ll' é m u .o mez e n í spořitelen (zák. Č. 302j1920) v nabý
vání nemovitostí .bez schválení státní správy jest přihlížeti z Úřadu 
Č. 15969. 
:nutnoo. podmí.fllkou udělení přiklep-u k vydraželné nemovitosti 5pOři
tellně v jejíž stanovách jest, .nabýváni nemovitosti i přík,lepem v exe
.kuč:nf dražbě vázáno na schválení státní správy, jest, ahy předIožHa po 
případě ve lhutě k nkvrhu soudem určené souhlas přishlšného dozor
čÍlho úřadu s vydražením nemovitos.ti; nestačí pouhé oZlnámení spoři
telny řečenému úřadu o udělení přiklepu, na které úřad ,nereagoOrval 
Č. 15969. 
§§ 186, 187 ex. ř.: skutečnost, že nemovitost by.la vydražena a přiklep
nuta, ač. nebyl vyříze'o: návrh na' zrušení exekuce -p-odle._ § 39, č. 6 ex. r., 
podepsaný i vymáhajícím věřitelem, neni nezhojitelným zmatkem podle 
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§ 477 c. ř. s. a § 78 ex. 'ř., k němuž by bylo IpřihIížeti z ú-řadu v každém 
období řízeni č. 13389. 
nebylo-li zrušovacímu návrhu před po:četim dra-vby vyhověno a udě
len-li pravopLatně příklep, ne,lze již úón1ky .příklepu odst-raniti zrušením 
exekuč<niho řízeni Č. 13389. 
rekursní soud musí přihlížeti z úřadu k tomu, že dražební vyhláška 
ne:byla doručena knihovm1mu věřiteli, ač tento věřitel usneseni o udě
lení příklepu nenapadl v čtrnáctidenní l'hůtě podle poslední. věty 'Prvního 
odstavce § 187 ex. ř., 'll'aJbyI-li relkursM soud o této vadě vědomosti 
.přípustným opraV11,ým prostře:d.kem ,č. 13507; Sr'QV. Č. 11673, 6546. 
'nedostatek zpravemi spoluvlastníka odůrvodňuje jeho rekurs proti udě
lení př~klepu, i kd)l1by hyl jiným způsobem zvěděl o dra:ž-bě Č. 15186. 
-spoluvlastn~k nemovitosti daJné ·do dra~žby není oprá'Viuěn k rekursu proti 
příklepu z dťtv'Odu, že druhý spoluvlastník nebyl zpraven '0 dražbě 
č. 15186. 
proti roz-hodnuti! e.xekuoll1ího. soudu, jímž se bere na' vědomr zpráva mi
:nisteifSt'VIa zemědělswÍ o sohválení v)l1dražitele ,a vyslolv'Uje se, že tím 
uSlnesenÍ- () ,přúl{l},epu rnaby.lo právní moci, je přípustný rekurs č. 16685. 
kdo se !před koncem dražby vzdá-Hl, nenI oprávněn k rekursu proti usne
sení o přík,lepu, bylo .... li mu vzdálením se zaJbráně'no- podati odpor proti 
uděleni přík,Iepu č. 17268. . 
§§ 195 a další ex. ř. (předražek, jistota): ustanovení § 196 ex. ř. ne
omezuje ani ne'Vylučuje mož'nost, aby předražitel ve 14denní lhůtě, 
v témže předpisu sbnovené, 1Jvýšil svůj dřívější předra:žek č. 14107. 
při předraž'ku mohou podle wvážení soudu jwko jistota 'býti připuštěny 
též vkIaJdní :lmfž,ky domád spořitelny, hospodářské nelbo. jiné záložny 
_neb i jiných pemlěžních ústavů, nejme;noV'wných v § 56 c. ř. s. č. 14257. 
proti tomu, že .byl předraželk ve vyhlášce -o uděle'ní příklepu uváděn 
j-a'ko nep-řĎpustný, nellze se. hráni'ti rekursem Č. 14695. 
záleží~1i y.ětš~ část jistoty, zfizené předraž.itelem, z vkladních knížek, _ 
vázan,ý:ch heslem, musí p'ředražitd ve lhůtě § 196 ex. ř. exekučnímu 
soudu oznámitL heslo, jehož správnost jest potvrzena peněžním ústa
vem Č. 15613. 
k samostatné p-ůso!bfllosti SOlU dní kanceláře nenáleží pNjmouti do proto
kolu Iprohlá,šení př 'e od r a žit e 1,0 v o podle §§ 195 a 196 ex. ř. Č. 16471. 
soud. kanc. asistent, kte:rý odmhtl přijmouti p~níze určené na ,předražek, 
nesprá'Vně poučil osobu 1ll'.aJbiJzejí'Cf předJ:1aželk a sepsal s ní zápis ne
jed-nal pii výilmnu své ú řeď-ní působnosti jemu přidě'lené nebo' svě
řené Č. 1647l. 
jde o prřestoupenf úře-dnj působnosti při vy:klOnáváJnJ úřední působnosti 
jestliže přednosta okreslllí-ho soudu odkázal toho, kdo chtěl složiti -n~ 
soudě p'řédr3Žek, na' kancelá-řského asistenta, místo aby sám vykonal 
soudcovský ~úk9n. jemu náležejicí (dát'i sepsati prohlášení podle § 195, 
odst. 2 ex. r. c. 1647!. 
§ 200, Č. 3 ex. ř. (zrušení dražebního řízení) viz též roz11. Č. 13389 
u §§ 183 a další (uděleni příklepu). 
odklad exekuce podle zák. c. 33y'1934 působí všeobecně proti všem 
vY1lláhajkím v'ěřitelům, pokud nejde o- vymáhání pohledávek po,dle § 3 
řeč. zák. č. 13780. 
dra.žebnj řízemí lze po povoleni opětné dražby zrušiti na návrh vymá
hajidho věřitele jen za souhlasu všech osob j-menovaných v § 154, 
odsl. 1 ex. ř. Č. 14216. 
proti povolení e:x-eikučni d'ražby .před uplynutím lhůty, uvedené v § 200, 
č. 3: etx. ř., je mowo se -hránHi j e 11 r e.k u r sem, nikoli žarlobami 
podle §§ 35 nebo, 36 e". ř. Č. 142<l.7. 
zrušiti jest přLklep ce· I é nemovitosti, byla-li nemovitost dražena jakO 
celek podloe týc-hž dražebnich podmínelk č. 15186. 

Dražba (rozvrh) 
157 

§ 206 ex. ř. (účinek zrušeni neb odkladu dražeb. řízeni) viz rozh 
Č. 13780 u § 200, Č. 3.ex. ř; . .,. . .., , 
§ 207 ex. ř, (výmaz kruhovmch poznamek, týka]tCtc~ se. dra~eb, řizeru) , 
byl-li dražební fOlk o-dložen -podle § 3, odst. 2 zak c. 1/1933, nelze 
postupovati podle § 207 ex. ,ř. Č. 14473. ., 
od'kladem d-ražebního roku podle § 3, odst. 2 zak. c. 1/1933 se nezfll
šuje dražební .H-zení č. 14473. , 
§ 208 ex. ř.: i k vkladu zás.tavo;fho prá;va.:, ,,pořadí ... po;:námky zahájent 
d-ražeb. říze-ní jest u ·nemovIt·osŤ1, pochazeJlclch z pndelu 1- poze'l!liko~é 
reformy, potřebí svoleni S. P. iÚ. ('nyní mi'nisterstva zemědelswl) 
Č. 1618!. 
§§ 209 a další ex. ř. (rOzvrh nejvyššího podání) VLl též heslo: po-
žární náhr·ada. 
~ 209 (položeni roku, obeslání oprávněných) "iz též rozh. Č. 14202 

(důvody). .. d' i " b't' .. 
odsl 1: r,ok ,k jednání o rozvrhu n-ej-vyšsrho po an muze y 1 nanzen 
i před úplným zapravením nejvyššího podání č. 13678. 
to, že :byl 'Podán ná'VTh na z'ahájení opětné draZ'by, není podle zálkona 
překážkou nařízen.í wzvrhového r,oku ,č. 13678. ~ . .., .. , 
odst. 2: k veřejným orgánům ""edeny,,!. v § !72, c. ~ ex. f ... !e~ malt 
býti obeslány -k rozvnhovému fOlku, nález1 1 »Vseobecny p~ns11n1 .usta"..~, 
je-li z e.xekučních spisů, zejména z odhadního proto:kolu, jak.ož 1. z prt
hlášek jino/ch veřejných 'orgáníl. zřejmo, ž·e pr:oda'llé nemovitostI sl-ou
žily po-dn:iku povi'nmým proiVozovanému č. 13197. 
berní úřad jest jako zákonného zástupce st~tu 'Olbesla~ při vymáh~n! 
daní v exekuóním řízení. soudnim k mZVll'hovemu .]'Ioku c. 14934; steJ,ne 
č.16970, 3616. , 
jestliže jest z lmiho'V.ní:ho záqJ1s-u· zjB'vné, že na nemO'Vitosti vazne ~o
hledávka která podle v,lád. nař. č. 265/1922 mohla podléhati SOUpl~ 
a s níž imlho;v,ní věřitel podle řečeného .předpisu nem'O'hl vo!ně néll~·la
dati bez účasti zúčtovacího úřadu, budiž tento úřad .obeslán k rozvrno-
vému r·oku č. 15-698. . 
v exe-kuč·ní věd v n-Í'ž zaikr.očil jalk!o vymáhajíd věřitel ber,ní úiad, jest 
obstlku k rozvrhovému rOlku a roz,vrhové usnesení doručiN též b~: 
'nímu úřadu, třebaže byly doruóe:ny. f-in'alll'oní prokU1"atuře Č. 16970; stelne 
č. 3616, 14934. 
vyvoditi důsledky zmate,čnost.i (§ 477, Č. ~. 5 c. ř. 5.) Z toho,. že nebyl 
úč'astnik obesián k 'fozvrho-vemu r-DIku a ze mu nebylo doru,ceno r~z
v-rhové usnesení, může soud vyšší stolice .přihlížeti jen na rekurs dotce
ného úč'astnika č. 16970; stejn€ č. 11693. 
nepadal-li rekurs neobeslanf ~~častn;Í!k, ~usí reku1'Sl}í so,~~, zařídtv v. do..:
ručeni rozvrhového usnesenI ticastmku nzeni (bermmu uradu), vyckatt 
s vyřízefJtm rekursů jiných účastn~fi až ,po podání rewursu dotčeným 
účastníkem (hemim úřadem) nebo po uplY;I1Jutí rekursní JhMy Č. 16970. 
§ 210 (ohlášení nároků, předloženi listin, přihližení k nárOkům) viz lež 
plen. rozb. Č,. 16196 u § 17 Z ex. ř., Č. 13997 u hesla: hy pot e k a 
kau·č-nÍ (úvěrová). 
vymáhajíd věřitel a věřitel, který pnstopi! k dražehnímu řízeni, má 
nárok na hotové zaplacení vymáhané pohledávky, nehledíc na to, zda 
před dražbou uč.~nil prnhlášení o hotovém zaplacení čili nic č. 1:)182. 
nájemce jest ':rovim~n podle

o
§ 210 ex .. ř. ,"do~oži~~ v p,řihlášce,...že !Du po

vstala požadovaná skoda dusledkem zrusem nalemmho pomer-u 1 co do 
důvodu i co do výše; soudce není povinen o tom konati úřední šetření, 
nýbrž jest odkázán jen ·na předložené neb u soudu již z·aložené Ustitny, 
veřejné klnihy a exekuční spisy Č. 13645. . . , .. 
i když ve výkazu nedoplatkťt ,není uvedeuo, které ne~-OVltosh Sy~ tykal~ 
trhové smlouvy, z 'nk-hž jsou převodní poplatky vymeteny, sta-cI, jde-li 
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z exe~uč?ích spj~ů In:~j~.vo, že se přihlášené převodni popla,tJky týkaji 
vydrazene nemovlto,sh c. 14901. 
i ~~, že. nťJp's~~la)eště lhÍlt~ k spravení .z~znamu (§ 228 ex. ř.), musí 
by tJ ne}pozde]l pn ,rozvrhovem roku dokazáno zpÍlsobem v § 210 ex ř 
uvedeným Č. 13948. . . 
v rozvrhovém řízení je zásadně předložiti listinný doklad že zajištěná 
pohledávk<t z úvěru _ (ze zástavní záruky) je po práv:J a způsob~llá 
k uspoamjení č. 13997. 
~a ~áležitý doklad nedoplatkťt pojistného podle zák. o. sne. poj. 1Jiihlá
~enych k rozvrh-u výtěžku z prodeje nemovitosti lze pokládati 1 jen lis
hnu vy,danou V' predepsané formě osobami k tomu oprávněnými 
č. 14626 (IÚr. sb. č. 2257). 
je-li při-hláška .ctl'l1ž.ných daní berním úřadem k wzvrh-ovém-u roku po
d:rpsá~a dvěma úředníky herního úřadu a má úředn:í razftko vyhovuje 
predplsu § 210 ex. t. č. 14694. ' 
převodni ;poplatek jest přikázati z nejvyššího po.dání za nemov:itost 
by'l-li,yohlášem k draž~bnímll rok~~ ač nebyl určen co do výše, a byl-li 
pnhlasen k rozvrhovemu roku castkou určenou platebn:ím rozkazem 
vyd.an.ým po dražbě č. 14816; srov. č. 3703. 
pře~~ostním~ uspokoje(!1b, ~adrrželý,ch \e!j,sp~vků, j-ež mají býti placeny 
vo.dmmu druzstvu, nevadl, ze nebyly pn'hlaseny k draže.bnímu roku před 
počátkem dražby, byly-li jen přikázálllY k rozvrhovému roku Č, 15441. 
n~př!hlá~ené ~r?ky z !rnihovně zajištěné zúročitelné pohledáV1ky nelze 
pnk~'zatl, n,em-l.l z VýpISU z pozemkových ·k·nih zřejmé, že ltmky z IPO
hledavky te ,neJsou zapraveny č. 15388; srov. i č. 10467. 
zaplatil-li vydražitel knihovně' zajiMěrnou pohledávku kterou převzal 
zap'0,čten:í~ na '~,ejvy~~í podání, před rOlZ-vrhem neivy'ššího podání, ne
me~~ se hm prav;a ucas-rníiků, odkáz'aný'ch na nejvyššt podání a vv-
drazltel nemusí přihlásiti onu pohledávku k rozvrhu Č, 154-62.' , 
n~?ost,atečnost přihlášky k rozvrhovému roku, nebyla-li v ní uvedena 
vyse uWkft, ač ~pro přihlášenou pOIMedá'Vk'll má výz1nam ustan.ovení 
vládní vyhlášky z J:C. dubna 1933, č. 59 č. 15496. 
náležitosti .přihlášky nároků z věC'néh'Ů patronátního prárva nezaI{Jsaného 
do pozemkové 'knihy č. 16283. ' 
k . za:drže'r:~m kOil1kuren~nfm 'P'řfspěvikům a dá-Vikám, plynoucím z patro
na'i'flJh:o bremene, ,lze pn .rD'zv,rhu nejvy.ššího ,podání př_ihlížeti 'len _ tehdy 
byly-l~ :.0 '~? os;obyy pov~nné a co do výše zjištěny předepsa·ným kon: 
-kurenc11Im nze'I1rm c. 16283. 
k dft~~u, že :P?ji'Stné i?říspěvky Ik nemocenskému pojištění byly pře
depsany ~ pod;fl1.k;t PO~I,~:n~hoy za osoby tam zaměstnané, stačÍ, že je 
z phttebn~h?, vyrtneru zreJme, ze byly předepsány po'Vinnému jako pro
vozovateli zlvnostenského p.adniku č 17100 
na útratovou :poh~edáviku správce kCmkursn:í podstaty Se nevzté\lhují 
§ 172, posl. odst. ex. ř. a §§ 210 a 211, posl. odst. ex. ř. č. 14310. 
r~z~.adr:~tí ,konlkursni,~o, 'komisaře ve smyslu § 50, odst. 3 kOlnlk. ř. má 
by~l vyzadano exekucmm soudem před vydánfm rozvrhového usnesení 
a Je pro exek. sQludce závaZlné Č. 14310: srov. i Č. 14996. 
§ 50, odst. 3 kO!I1k ř. se vztahuje i na út,raiové -pohledávky správce 
kO'lllkur~~,f podstaty, lderá s- exekučním pmdejem a mz.vrhovým řízením 
nesouV-ISI c. 14310. 
oprávnění postupmíka k inkasu účtovati postoupenou pohledávku při 
fO.ZVrllU nejvyššího podání č. 14536. 
P'?,syupník, kterýy p'O'iaduje přikázá'lJ;Í. jemu postoupené poh-ledá'V'ky, za
pstene ex e k II C oll í m zástav.ním právem, musí předložiti listinné do
~~ady: že oln sám svým jménem zaplatil vě,řite-Iovu pohledávku a že 
Jl'Z pred Z:aJplacením 'nebo 'Při placení žádal o postoupení věřit~lových 
práv (že vykoupil pohledávku podle § 1422 obč. zák) č. 14223. 
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§ 213 (odpor při rozvrhovém roku) viz též rozhodnutí u §§ 231 a 234. 
ex. ř. 
třebaže zápis zástavního 'Práva v pořadí vymazaného zástavního práva 
naby,l formál1ní <prá,vní moci, jsou za,dnější věřitelé oprávněni vznésti 
prOlti pořadi zástavnfho práv,a odpor podle § 213 ex. ř. a exekuční soud 
jest pak -povinen zkoumati, zdali hypotelkárni věřitel s hlediska hm.atně
právního žád.a'ného pořa'dí skutečně nabyl č. 13188; 7941, 13192, 15307, 
16396. 
došlo-Ii k Ipravopla.tnému zřízení zástavní,ho :p'1'áva k zajištění závazku 
z neplatného indosamentu, jsou zadní vě,řitelé 'Ůprávn.ěni, aby odporem 
podte § 213 eX. ř. zabránili pf.ikázá:ní tvrzené pohledávky indosatáře 
·před svými pohledávkami Č. 13192. 
účastníci rozvrhového řízení mohou odporovati při-kázání pohledá~ky 
co do j'eji jsoucnosti, její výše nebo jejího pořadí i z dt'ivodů, které 
povinný při zřízeni záSJtavnHlO práva nebo po:oději neuplatňoval, třebaže 
knihovní zápis nabyl formální právní moci Č. 13192; srov. č. 16396, 
15307, 7941. 
nerpodal-li vydražitel, jenž byl při rOllvrhovém roku přítomen, odpor ani 
rekurs proti rozvrh-o,vému usnesení, pokud v něm byl.a uvedeno, že pře
jímá určitou hyporteku na srážku s nejvyššího podání, není v tom 
hmot.něprávnÍ uznání nároku hypotekárního vě,řitele a vydražitel může 
i pak hmotněprávnJ námitky proti p,řeiVzaté hypotece uplatniti sporem 
·nebO' námitkou .proti žalobě hypotekárního věřiteIe Č. 13317. 
dlužník, uplatňující, že bylo přilkázánO' ,ně'co, co ,není kryto e.xekučním 
titu'lem, není z práva' k rekursu vyloučen, i kdy,ž 'Odpor nepodal 
č 13350. 
odporující věřitel mUSI sice odpor při ,rozVtrhovém roku odůvodniti skut
kovým přednesem, nemusí jej však dol'ožiti (osvědčiti) č. 13814; srov. 
č. 3782, 8140; Práv. roč. 1903, str. 468. 
není-li v rozvrhovém říze:ni uplatnĚna materiál\.ní nep,1'atnost zápisu, brá!11i 
exekučnrmll soudu iormální práVil1I mnc zá1pisu, alby k materiální ne
:platnosti zápisu přihlížel z úřiadu č. 14007. 
byl-li prvnl rozvrhový rok z,rušen, jest na odporujícím věřiteli, který 
jest při druhém rOlku zastoupen, aby poda'l odpor z.novu; neučiní-li 
tak, má se za to, že Utpustil od :námitek, jež uplatnil při prvn1m roku 
č. 14047. 
anuíty starší než třHeté ,požÍ'vají poř-adí jistiny, pokud .nejsou pr.amlčerny 
podle § 1480 ohč. zák.; k tomuto promIčení lze p.řihlížerti jen k námitce 
strany; nevz-nesl-li účastník proti přiikázá1ní anuit odpor z důvodu pro
mlčení, nemiHe tak u6nW teprve v opravném řízeni Č. 14413. 
vymáhwjíd věřitel, jemuž by,Ia přikázána k vytbrání hyperocha z nejvyš
šího podání za vydraženou nemovitost rp,orvinnému připadlá, jest opráv
něn k podá-nf odporu při rozyrhovém roku v mezích práva po-v1nného 
k odporu a k reskursu do rozvrhového usnesení Č. 14843. 
nárok z mimo-knihovniho postupu- přednosti lze urpl31tniti při rozvrhovém 
roku proti smluvci, jenž mi:mo!:,oud.ní rplO:stup ujednal, odp.orem podle 
§ 213 ex. ř.; z úřadu nemůže soud ,bleděti k tomuto postupu č. 15023. 
e.xekuční soud jest o:právněn na odpor zadnějšího věřitele zkoumati ne
~~t3~,s~~3~~máLně pravo.platného vkladu č. 1'5307; src>v. č. 7941, 13188, 

,nebyl-li povolený úvěr zúplna vy,čerpán, nejsou práva vlastníka nemo
'vitosti v přídně takto uvolněného práva zástavního, uvedemá v § 469 
obč. zák a §§ 3~ a 38 1ll. dílčí novely k obč. zák 7Opusobi1ým před
mětem exekuce .pro pohledávky pe:něžité; tutÚ' okolnost mohou uplat
úovati hypote:ká11llí věřitelé od!p'Ofem, třebas byla e:xekuce -pra:voplatně 
povolena č. 15573. 
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nicotnost úmluvy knihovních věřitelů, že jeden z ,nich nebude při exe
kuční dražbě podávati, převezme-li druhý jeho d~uh č. 15583. 
neobsahuje-li rozsudek, jimž bylo odporu vyhověno; rozhodnuti ve 
smyslu § 233 ex. ř., může exekuční soud mzhodnouti D d.odate,čném 
rozvrhu jen po novém rozvrhovém řfzenÍ č. 15596. 
věřitel, pro :nějž bylo na nemovitosti zatížené fideik'omisární substitucí 
ve prospěch dětí dlužníkových vLoženo Iprá'V'o zástavní »,bez újmy práV 
substituónich«, Inemá nárok na úhradu své pohledávky z IJ'ozvrh-ové 
podstaty za vydraženou nemovitost a není oprávně.n věcně odporovati 
př~kázání na věřitelO'Vu pohledávku, pro, ;n:iž váz,lo ,na vydražené nemovi
tosti zástaVlní právo bez Dme-zení č. 16055. 
při rozhodování o odporu proti přikázání nejvyššího podání na pohle
dá'VIku zajištěnou knihovním zástavním právem jest vycházeti z toh-o., 
co jest uvedeno v listině, podle niž se' zápis zásta~ního práva stal, 
l1ikoJi:v z úsudkťt vyvoděný'ch z ob.sahu listiny nebo ze stavu věci, lis
Hnou nedoJ,oženého a n-epfOlkáza:ného č. i'6101. 
k zaddeným konl}mrenčnÉm příspév-kůlffi a dávlkám, plynoucím z patro
,nátní-ho břemene, lze :při ro-zvrhu nejvyššího podánf přihlížeti jen tehdy" 
byly-li co do osoby povinné a c,o do v)'še zjištěny předepsalným kon
kurenčním řizením ,č. 16283. 
nejednal-li exekuční soud .při rozv,rhovém fOlku o knihovní pohledávce 
přihlášelfl,é ,postuplllflkem, ležto posrupník prohlásil, že předl'oží do určité 
thůty doklady o postupu, jest ~adní !<Jnihovn'i věřitel, kten-ý nepodal 
odpor, 'Oprávněn k rekursu do roz,vrhového usnesení ,přikazujídho po
stupnikovi .přihlášenou pohledávku pod tpodminkou, že dodá do určité 
lhťtty doklady o provedeném poslupu, ji:n:ak 'že b:ude částka ,přikázána 
zadnímu knihovnímu věřiteli č. 16296. 
uplynula-li >lhůta v době !loz,v,r,hO'v'ého usnesení, bylo v něm vysli(witi, 
zda postupnlk splnil onu podmúnku Č. 16296. 
význam důvodů odporu, uvedených při ,rozvrhovém roku, pro spor lpodle 
§ 231 ex. ř. č. 16365. 
prali formá,lné pravoplatnému, avšak materiálně neplatnému knihovnímu 
zápisu může věřitel jim dotčený podati v rozvrhovém řízení odpor 
Č. 16396; stejině č. 15307, 13192, 7941. 
soudy rozvrhující nejvyšší podání nesmějí p,řihHžeti k věcným právům, 
vymazaným v době příklepu, ani tehdy, stalo-Ii se vzdáni se a výmaz 
věcných práv jen ,pmto, aby bylo usnadně,no z;peněžení nemovitosti 
Č, 16476. 
mají-li věřitelé .podle draže-bnkh ipodmiinek ,nárok lna uspokojení z nej
vyššího podání jelO potud, pokud nejvyšší .podání' odpovídá přídělové 
ceně, zvětšené o nutné a užitečné náklady podle stavu' v době odhadu 
(§ 52 přiděL zák. č. 81/1920), a část nejvyššiho podán·i, onu cenu 
převyšující, má ,býti vyplacena státu podle § 3,7 řeč. zák., pokud není 
vy-čenpána pohledávkami přednostními a těmi!, které byly knibovně za
jištěny na vydražené nem,ovitosti se souhLasem státní-ho pozemkového 
úřadu, je soud povinen zjistiti cenu podle § 5 uve-d. zák. č. 16476. 
§ 214, odst. 2 ex. ř.: úpadce, jeho.ž nemavito-st byla exekučně zpeně
žena, nemť.tže platně ani uzalVirati dohodu podle § 214, odst. 2 ex'. ř., 
ani projeviti s ní sO'uhlas; k tornu jest oprávněn jen správce podstaty 
č. 14202. 
uzavřel-Ii správce konkursní podstaty s knihovním věřitelem dohodu 
podle § 214, odst. 2 €;X. ř., nepřekáží-li její platnosti, že úpadce nebyl 
uvědoměn o rozvrhovém roku a že nebyl p,řítomen Č. 14202. 
přihláška elOe<kuČJ1ě zajištěné pohledávky, kterou zaplatila třet! osoba 
jako dobrovolný ,plátce, k rozvrhu nejvyššího podání za nemovitost,· 
mohla by přivoditi její přikázání jen, došlo-li při jejím placení k vý
lrupu podle § 1422 obč. zlÍJ(, Č. 14223. 
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exekuční soud v rozvrhovém řízeni není Q'právněn samostatně rozho~
nouti, zda ťre ,přihláše.ná pohledá:ka z~ !p?,dstato~l, vzt~uje, ,n~.p'o~statu 
společnou -nebo zvláštní, nýbrž Sl musl dnve vyzadah v te pncllue roz-
hodnutí konk. komisaře Č. 14643. . , 
§ 215 ex. ř.: usnesení, jímž se dodatečně rozděluje, co bJ~10 kll1hovm!llu 
\Těřiteli omylem přikázáno a jím vráceno, není usnesením 'nespo-r;neho 
řízení č. 13174. . 
úroková náhrada, určená podle § 155, odst. 2 ex. ř., patří do rozdě
lov'ací podstaty Č. 14713. 
by'ly-li v témže dražebním ř!ze,ní ut'vořeny zv.n-~jvyš~fho p'O,dání za rťtzné 
nemovit-osti dvě samosta-tne podstaty a pnkazal-lt prv1l1 soud pohle
dávku 'k ,roz'V1'hu přihlášenou l1epráve.m z podstaty druhé místo z prv·ní, 
měl' rekursui 'Sou-d, vyJ,ouNv .pohledávku z podstaty druhé, _ ji sám 
bez n.ávrhu přikázati z podstaty prv;ní č. 14996; srov. i č. 143',10. 
§ 216, Č. 1 ex. ř. viz heslo: Ik o n!k 'li r S § 49, Č. 1 konk. ř. fQ'zll. č. 17260 .. 
Č. 2: pokud .není stanoveno něco jiného, mají, 'veřejnoprávní pohledá~ky.' 
požívajicí 'P·řednostní:ho práva při rozvrhu Ifl:ejvyšší-ho podání, mezi sv~
hou st e j II é .p o řad í, a Inestačí-li rozvrhová podstat.a, jest je pn-
kázati poměrně podle výše celkový'c-h částelk, Č. y 1.70?8. , 'v 

daně, přitné (pozemková, dom,ovLnl, clnzovnl, vydel
k o v á): exekuční poplatek, jsoucí Ipřísluše,n-stvím daní ne -starších než 
d'Vlouletých má s 'nimi stejné poiélJdí přednostní Č. 14262. 
,daň domo';ní a p0;lemková z .nemovitosti, -která jest ve spoluv-las-tnictví, 
postihuje celá jednO'ho h'caždéhO' ze spO'luvlastníikťt la jest ji p_ři vydražení 
ideáIm.íL části nemovitosti při1káz,ati ,celou' částkou z ifl:ej,vyššf!ho ,podání 
Č. 1426~; sro". Č. 16215, 4864, 15202. 
Ipři'hlásí-li beJ1ní ,úřad- k rozvrhu výtěžku za ideální polovid nemovitosti 
pohledáv-ky .státu, kinihov,ně zaji'Štěné na celé 'nemovitosti, v pořadí před
nostním podle § 2.16, č. 2 ex. ř. a jen: z toho dťtvodu se dostalO' státu 
úhrady j-eho přednostnkh pohledávek, na .něž by se jinak v p.ořadí 
!knihovním Ifleby,lo dostalo, nemťtže se zadni věřitel, jenž vyšel se svou 
pohledáv:kou ;flIa prazdno, domáhati stanovení' náhradní pohledávky podle 
§ 222 e:x. ř. v p-ořadí knihnvního zajJštění ,přednostních pohledávek státu 
-na druhé neprod.ané :polovici téže nemovitosti č. 14371. 
při'lrlásí..,li stát svými veřejlnými orgány k 'dražbě nemovitosti činž-ovnÍ 
daň podle iP'Os~edního předpi'su j-ako dosud nepředeps.anou, zůstává mu 
tím zachováno před'l1lostn1 z-áJkolrmé práv'Ů zástavní pro fledopla1Jky této 
daně, i když Ibyla tato daň teprve později předepsána, a staó, když 
nedoplatky daně s p'řÍlrážk<ilmi a příslušenstvím vyúčtuje a lIstinami 
doJ,o,ží .nejpozději 'P'ři rozvrhoiVém 'roku, třebas i vyšší částkou podle 
nového :předpisu č. 16196 (pIe-In.). 
by-la-li Č'inžov;n.Í- daň :při:hláše,n,a k ,dražhě 'částkou číselně pře-sně urče
nou a není-li zároveň o:mače.n:a j,akiO daň ·dosud nepředepsaná, posti
huji p1'ávni dfisledky odst. 2 § 172 e:x. ř. daňovýrozdí!, o který do
datn-ě předeps<Ilná čin.žoVini daň převyšuje ,částku k dražb-ě přihlášenou 
Č. 16196 (plen.). 
dědická daň (a poplatek z pozůsta1ostních npP1ovitostí) viz rozh. 
Č. 16215 níže: p'řevod'l1í poplatky. 
dávka z majetku a z přírůstku na majetku: sour1'-':';1 vy'máháním dávky 
z majetku není dmhé 'knihovní zajištění této c": !:\', byla-li dávka j.it 
dříve knihovlfl'ě .zaji-štěn!Čll, t·řebas jen záznamem '--' :>: § 38, lit. c) "kmih. 
zák. a čt lIlI uvoz. zák. k ex. ř. ,č, 15020; 5>1'0' 5122, 7393, 12734, 
13532. 
třf1etá lhůta pro promlčení přednostního pořadí 
odst. 2 zák. č. 309/1920) se p,erušuje .prohláf 
nillmv-Q jmění jen tehdy, byl-li konkurs pro!1' 
č. 15778. 

O~nerálnl rejstříky civilní. 

v z majetku (§ 62', 
konkursu illél' dluž
na návrh stá t u 
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dávka z přírůstku hodnoty nemovitosti.: obe.cná dávka z prírasbku hod
noty nehnuternosti (§§ 37, 44, odst. 3 zluk. č. 329/1921, § 26, odst. 2, 
bod III k vl. n, Č. 143/1921) :nerpoživa pred-nostného pora!dia pri roz
delen.í dražobne'j kúpnej ceny neoouternosti č. 15881 (úr. sb. č. 3129) i 
v témcl smyslu č. 4159, 9730, 10041 Sb. n. s. 
různé veřejné dáVky· (příspěvky vod'ním -družstvům): před
nostn~rnu 'l!'Sip'o:kJojenÍ zadrželých 'P'říspěv,ků, které mají hýti pl-aceny 

. vodnímu družstvu, nevadi, že nebyly rpfihlášeny k dražebnímu '!ioku před 
počátkem dražby, byly-li jen přihlášeny Ik rozvrhovému fOlku č. 15441. 
přednostní po-řadí členských příspěvků vodnLm družstvům (§ 62 vod. 
zák. č. 71/1870 čes. z. z.) č. 16459. 
pře.dpisují-li staJllovy vodního družstva, že se náklad podniku __ uhradí 
dosaženými podporami" země a státu nebo i jinými :příjmy, že zbytek 
se rozpočte na zájemc.e a že st,ejně se rozvrhnou i .příspěvky na platy 
ze zrupůjč·ek vodn.ím družstvem učiněných, :počiná se tříletá. promlčed 
lhůta pro přednostní ,právo zástmnní č.lenských pfispě'vků teprve od 
d?hy ,konečného vyúčtování, proved.ené'ho po úplném dokončení pod
mku a po vodoprávní a hospodářské kOIIaudac.i č. 16459. 
kostel-Iní konkure·nční přísp-ěvky nep-oživají ,přednostniho 
,po.řadí při rozv~hu nejvyšš~ho podá'ní Č. 14569. 
k. zadrželým kolO k u r e,n ční m přÍ' sp ě vk ů m a dá'V!kám, ply:nou~ 
Cl;n. z pa.! r ? :? á t n í h o b ř e ~ e 'U e, lze při rozvrhu nejvyššího po
d~;llv pnhl~zeh len .tehdy, byly-lI 00 do 'osoby povinné a co do výše 
Z]lsteny predepsanym konkurenčním řízením. Č. 16283. 
Ů"bec.na.vd~vka ~ náj'omného ·a poplatky za pOl1ži.va-nie stok 
'" za .od'lazen"e smel! (§§ 38 a 28 zák. č. 3Q9/1921, Dodatak IV. vlád. 
Bar. c. 143/1922 a dodatok I. řeč. vlád. nar. nepožtvajú prednOSJtného 
poradia ,piri .mzdelení- dražob'l1ei k,úp-nej ceny nehnutel~nosti č. 14789-
(Or. sb. č. 2373); v témž smy.lu č. 4228. Sb. ,n.s. 
n.becná dávka has-i'čská, v·odrl1!á 'a poplatok krunaH
z 'a Č TI i· a d I a ž e lb n Ý (§ 38 'a § 28 zák. č. 329/1921) nepoživajti 
pre:dOlostné~o .pora:dia' pri 1"o!Zde1lení d-ražebnej k.úpnej -ceny nelh:nutel~nos.ti 
c. 16255 (Ur. sb. č. 3329); srov. č. 4228 Sb. n. s. a č. 2373 Úr.sb. 
~. řevo- cl: 11 í P o ,p 1 a t k y: převodní poplatek jest p'řikázati z ·.ncjvyš
sl"ho poda,ní za nemovitost, byI~li ohlá.':;en k rozvrhovému roku částkou 
~1čenou platelhnÍ'ffi rozkazem, vydaným p o cl r a žb ě t. 1.4816; sro-v. 
c. 5703, 5228, 14901. 
pr·Q otázku přednostního zás.tavnl1lO práv·a pro pře'VocLnf :poplate!k ip.odIe· 
§ 21o, Č. 2 ex. ř, jest rozhodující jen to, -na které časové období .při
padají poplatky pti-hlášené 'k ro.zvrhu nejvyššího -podání, po ,příp.adě za 
kteTou dobu neJSOU zaplaceny a jsou tedy zadrž'elé, nikoliv vša:k to, 
kdy p;1atehní rozkaz, jimž byly předepsá'ny, nahyI' 'Právní moci ,n,'ebo 
byl :IDnihovně zaji-štěn č. 13712; srov. Č. 325. 5035. 
došlo-'li ke kupni smlouvě již před p"O"l'námk:ou zahájení dražebni-ho ří
zení, jest pro otáz1m přednostního pořadi převodního poplatku z kupui 
s~J.ouvy bez'významné, že k1.1pní smlouva byla vllož'ena do pozemkové 
knthy po poznámce zahájení dražebního řízení č. 137]Z. 
pro otázku, zda jsou tu podm~nky p.řednostního l}Jořadí převodní-ho PÓ"
pl~tku, nerozhoduje a1ni, zda byla .na platebním rozkaze pR.poje.na do
loz-k.a. vykOlnat~Inosti, ad jaké má tato doložka datu.m, .nýbrž je zkotl
m,:h ],en, zda JSou splněny podmí-nky §' 72 popL zák

J 
§ 216, č'.' 2 ex< ř. 

a cl. III, odst. 14 nař. min. financí č. 181/1850 ř. z. č .. 13897. 
odpor proti při:kazání poplatku v přednostním pořadi z důvodu že byl 
vzn.esen. odpor 'a žádáno o odpis poplatku, poněvadž prý 'nedošlo' k rea:h
saCl smlouvy, jest odkázati 'na pořad správ.ní č. 13897; sr·ov. Č. 12646. 
poplatek z převodu o s o ob ní koncese nepo:lí'Vá přednostního prá'va 
pN rozvrhu vS'těžku nemovitosti Č. 13897. 
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převodni poplatek požíva přednost,niho práva zástavního lIZ v době 
pře'vodu, i když ještě nebyl vymě.řen Č. 14901; srov. Č. 3703, 5228, 
14816. 
sPlatnost přeV'odní:ho poplatku a počátek lhůty pro- promlčení nároku 
na přednostní uspokojení vzhledem k zák:. Č. 65/1933 a' vlád. nař. 
č. 66/1933 č. 16484 (IÚr. sb. č. 3537). 
u převod.ního poplatku) který jest platiti přímo bez úředního vyměření 
(§ 3 řeč. zák., čl. IH, písm. ch) uveď. vl. nař.) jest počítati třHetou 
lhůtu proffillčed vždy od uplynutí 40 dn-ů po dni uvedeném v čl. Vl 
vlád. -nař. č. 66/1938-, v ostatních p,řípadech po uplynuU 30den'llí lhůty 
ode dne dOTUčení platebního ·fOzjkazu; exekuční soud musí vž·dy zkou
mati, o který pnpad jde, a z jakého důvodu byl později vydán pia
tebni pří-kaz, a podklad pro to musí podati soudu příslušné finanční 
úřady é. 16484 (Úr. sb. č. 3537). 
uply:uula-H zákonn-á tří:1etá lhťtta pro .přednostní :po.řadí převodního po
platku v době opětné dražby (§ 154 ex. ř.), nelze jej p,řiMzati v před
nostním pofardí č. 16956; srov. Č. 4858 Sb. n. s., Č. 1964 Ol. U. n. ř. 

p.o k u d ruč í ill e m 0' v i t o st n e d fl ně" z a pře vod ofl í P'o pla
t e k: při směně nemovitostí nejsou p.řevod.ní popl'atky jednotným dlu
hem, po'žívajídm :přednostního práva nedílně na obou .n.emovitostech, 
nýbrž na kaž'dé ze směněných 1J1iemovitostí .požívá zástavního práva jen 
poplatek, připadající na nemovitnst, .které se přímO' týká č. 13897; srov. 
č. 162'15, 4864. 
jednotlivé nemovitosti, náležejí-cí do pozú.stalosti, fl e ruč í -ll e díl n ě 
za poplatky pro úmrtí vyměřené z převodll nemovitého jmění v celku, 
nýhrž pouze za část poplatků, na 'ně připadající č. 1-6215; srov. Č. 4864, 
15202, 14262. 
P'W -převodní poplatek, vyměřený z p.řevodu vše c h nemovitosti zapsa
ný·ch v jedné knli:horv:ní v,}ů'žce, vázne zálkonné zá,stav·ní právo přednostní 
nedílné na všech nemovitosteoh, i když ně-které Z" nich byly pŮ'zději 
odděleny z této vložky t. 1'5202. 
částka připadající na zvý,šení převodní'ho pop:la1lku .pndle § 80 popI. zák. 
pro opožděné ohlašen,í smlouvy <!lepoží.vá pře.dnostního práva na nemo
vi los ti č. 15654. 
p,říslušenství poplatku (úroky, útraty a pod.): ná!klady 
berní exekuce, vz,niklé vymáháni-m poplatku, iso-u pří'S,luše,nstvím tohoto 
poplatkU a požívají s ním při rozvrhu nejvyššího podání za nemovitost 
stejného pořadí; nerozhoduje, zda v dohě provádělfli .správní-ch exekuci 
p.lati1 již předpis § 5 zák. č. 65/1933, stači, že platB v době, kdy útraty 
správ,ních e'xekucí j.ako. příslušenstvt 'poplatku by-ly uplatněny v dra
žebním řízení č. 14201. 
tím, že by,ln pro- pohledávku z převodního poplatku s úmky jsoucími 
od u.rčitého dne. zaznamenáno zástav,ní právo, staly se úroky dospělé 
v den závisu, ne staršÍ! t.ří let před příklepem, co do !knihovního pořadí 
součástí jisUny Č, 15992,. 
o pořadí úro:\{,ů z p-ře:vodního pop'latku, starších tří let pJed příklepem, 
platí u.stano'Vťluí § 216, od."t. 2 ex. ř. ,č. 15992. 
pře trž e ní: pro mlč e n- í pl" e d TI o s t n í hop r á va: zázluam zá
stavního práva pro převodní poplatek nemá v zápětí, že promlčení pře
vodního poplatku zů-stává :přerušeno, dokud záznam nebyl podle § 45 
knih zák. vyma;zán č. 13532'; srnv. Č. 5314, 9314. 
vkladem zástav.ního práva .pro pře',vodni poplatek, pro nějž již byl po
volen záznam zásta-vlního práv'a, nepřetrhuje se promlčení Č. 14598; 
stejně č. 12734. 
poznámku zahájení nuce.né dražby nelze považ,olVati za knihovní zaji
štěni podle § 265, odsl. 3 zák.č. 76/1927 č. 15676. 
v.nucena sprava náleží me'zí zákonne prostře-dky k vymo'žení 'poplatků, 

ll' 



164 
Drazba (rozvrh) 

přerušující jejich proml<čení, byla-li poznamenána v pozemkové knize 
Č. 15707. 
přetržení promlčenl vnucenou sprá\'ou nastává teprve -okamžjkem, kdy 
žádost o v)'kon této 'poznámky do šla knihovního soudu, nebo, byi-li 
knihovní soud zál'oveil exeku6ním soudem, okamži-kem, kdy byl po
dán II á vrh- na vnucenou správu Č, 15707. 
přiJhlášení nedop.latků p.řevodnkh poplatků ke konkursu povinného není 
zákonným prostředkem k jejich vymáhá'oi a nepřetrhuje se jím třiletá 
promlčecí IhMa stanovená pro .př-ed.nostní zástavnf práv-D Č. 16166. 
vnucenou sprárvou pro převodní poplatelk, vyměřen)1 z cel é nemovi
tosti, Ipatřící m.ekolika spO'lpvlastníkťtm, vedenou :proti jednomu z nich 
na ideál'ní část pro 'celý popbtek, se přerušuje pmmlčení Ipřednostního 
pořadí řečeného ,pop'latku co do celé nemovi,tostí č. 16651; srov. č. 16215, 
11701, 4864. 
tříletá lhuta pro přednostní právo přev,o.dního p.oplatku se ,nepřerušuje 
ani přihlášl{1QU k ,drwbě a k rozvrhu, a!ni přikázáním v rozvrhovém 
usnesení č. 16956. 
daň výdělková a pojistné sOcialních ústavů~ i příslušenství třiletéhD 
nedopla!ťku daňového požívá ,přednostního prá'v'a zástavního jen, bylo-li 
do 2 let po splatnosti knihov'ut. z'ajištěno č. 15603. 
přednostní právo podle § 173 zák č. 221jlQ24 :pfisluší v exekuč'ním 
řízení pojistnému s přfs:lušenstvím, předepsooému za zaměstnance, kteří 
pracovali -nebo konali služby v :podniku, jemuž nemovitost sloužila. 
j-estliže a pokud ,tÍ.a nemovitosti ~'é má přednostní ,právo někte,rá z daní 
uvedených v § 265, ,odst. I až 3 zák. Č. 76/1927 Č. 15841 (p len. 
ro,zh.) j srov. dřívější rozh. Č. 13588 s jedné strany a rozh. č. 14704, 
11980, 11677, 11403, 10638, 10586, 7923, 7571, 5346, 4226, 4019 s druhé 
strany 
nelni podrnírn:kou pro přiznání přednost,n~h;o pořadí .ll e m'Ů cen s k é m tl 

rp o j i s t fl é ID ll, aby .nemovitost sloužila výlu~ně nebo -převážně dluž
níkovu podniku, podrobenému výdělkové dani č. 13588. 
dávkám sociálního po-jištění lze přiznati přednostní -pořadí jen tehdy, 
slouži'ia-li ,nemovitost úplně nebo pfeváž:ně výděleč·nému podnikání rpo., 
drobenémud.ni výdětkové Č. 14704. 
;ll'ároik okresní nemocenské pojišťovny na náhradu podle § 20 zák. 
č. 221(24 nepožÍ'vá 'Přednostního po,fadi podfe ~ 173: uved. zák 'č, 14948. 
naturální byty zHměstnancu výděle'Óného podniku 'nejs'ou místnostmi 
sloužkimi pouze podniku č. 15902', 
promlčení .přednostního prálVa, přIslušejícího pojistnému podle § 173 
zák Č. 221/1924, se ,nepřerušuje p,řih:lášenim pohle:dá~ky ,ke konkurs:"l 
prohlášenému na jměn~ pov:inného Č. 15921. 
pro otázku, zda nemovitost slouží rp řev á ž -n ě provozován.í výděleč
.ného podniku" ner:ozhoduje toliko rozsah plochy s:}oužicí podnlku- v po- , 
měru k celé pl'oše nemovi{osti patřící podnikateli, nýbrž jest pN tom 
:přihlížeti též ik tomu, že j f'Dzlolhou menší části mohou se zJení.m n,a 
svou polohu -míti povahu, obchodní hodnotu a pod., pt:o :podnik důle
žitější význa:m mežli ostatnI, třehas rozsahem větší části nemo-vitosti 
Č. 16640. 
vliv mimo.řádnýdl' úlev poskytnutých zemědělcům vládními nařízenimi 
Č. 142/1934, 207/1934, 258/1934 a 250/1935 na přednostní pořadí po
jistného vyměřeného ,nemocenskými pojišťDvnami č. 16800. 
p'o dobu, po kterou nemoc. pojišťovny nemohly hledíc na zemědělské 
úlevy vymáhati pojistné, s t a v' í s e promlčení zákonného přednostního 
práva a nelze tuto d-obu ani za účinnosti vlád . .fl3tř. č. 250/1935 v,čítat: 
do dvouleté, po případě třIleté lhi'tty stanovené -pro pojistné příspěvky 
Č. 16800. 
;pojistné, vyměřené ,a předepsa'né okresní nemocensk-ou pojišťovnou za 
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zaměstDance konající pral:e -nebo služby na nemovitostech nebo v pod
ni-kll jemuž "nemovitosti slouží, nemá přednostní iprávo na nemovitos
tech' téhož povill'l1ého, lezíCÍ'ch v o b vod II . j ln é ne moc ~e 11 s k é 
P o li š t' o vn):, -k~.~r~ je ~y~ěřov?Ja a 'předpisovala pro zamestnan-ce 
>";inné \' závode leZlClm v }e]lm obvodu c· 16948. 
~odmí:nkou přednostního pořadí nedoplatků_ 'P'?jis~~é~o j.e-st nejen, ~e 
prodCl:ne nemovitosti sloužily, výhra~:l~ ~lebo 'I?r:vazne ~ p'~ov~zu vy
dělečného ,pO-dniku pod-r-obeneho POJlSt~111, a.~e ." ze- se pnhlasen~. ,ne~o~ 
platky vztahují na podnik provczova-n-y dluzmkem v oh-v?du ~?ns~usne 
l~emocens'ke pojišťovny; tyto ,podminky musí v rozvrhovem nzem ne
mocenská poJišťovna dokázati č. 16948. 
Č. 4: bylo-li ~ástavní právo, které jest v knihách jen dosud ~aps~no, ~le 
dluh jím zaJištěný zanikJl pl,acení:n nebo spoi:'ním v\konsohdacl), ~r~
vedepo po povolení vnucene spravy, avšak pred pnkl-ťpem v drazbe, 
jest k němu přihlíže,ti .při rozdělení nejvyššího podání z,a: vydmženoH 
nemovitost č. 13529. 
knihovní poznámkou zabavení nároku :i?ovinného na, vy,.~~ní nev~.QI~i
tasti, irupsa'né v pozemkové knize, nevzmklo pro vyma-hajlclho- v;nt~l~ 
knihovní zajištění jeho vykon:ClJtelll~ pohledit\:,~y .a ne~tal ?e v~,ma~aJl~,! 
věřitel zástavním věřitelem; ,puz'namka zahalem draz,ehm,ho nzem pn 
oné nemovitosti povole·né vymáhají-címu v~.řit:1i pcr'O tutéž v?~onatťl1n<Q.u 
pohledávku v po.řad.í, p~~~ámkYv}{\jb~,:ell1. '~arol~u na vyda:ll1 .nemo~
tosti nezjednala vymaha]IClmU venteh ukoJiJ1e pravo v por~dll,pozná!?,ky' 
zéllb~veTlí náro'ku , nýbrž jen úkojné prálvc v po-řadí ,po,w-amky zahalem 
dražebního- řízení č. 13792. 
exekuční z-ástavní právo zajištěné .na nemovďtosti zan~ká zaplaceni:m po
hledávky; usta,novení § 469 obL zák nep.1a:tí při exek~,on~~, právu ~á
stav.nim; , přihláška t~koy'é, p;o!~I::dávky ~ k l~OZ~:~u., ne]vyssÍh;o- ;~Io~~i 
mohla by př-iv-odi-ti jejl 'pnkazam jen, doslo-h pn Jejlm plaoem k lellm~t 
výku'!)u podlle § 1422' obč. zák Č. 1422'3'; srovu. Č. 4956, 7548, 12854. 
není-li ze zápisu zástClJvníhO prálVa v-Ioženého <pro ,číselně uvedenou po
hledávku v hi'zemské měně zřejmé, že o měně byla: llLf!1!lllV;ma zlatá 
doložka nelze přikázati věřiteH z nejvyššího podání za vydraz-enou ne; 
movito~t vyšší peněžitou ,č~u. přirp~daj!~í ~:: jeho ,nár?k, !e z1ate 
doložky, odporují-li tomu zadm kmhovm ventele c. 16488; SIOV. c. 10643, 
16192. , 
poslední odst.: viz téŽ. rozh. č. 17032 níže u § 223 ex. r. 
ust~(\'novel1í § 2~16- p,osl. odst. ex. ř. i §§ 16" 17 kn~h. zák. upravují pouz~, 
pořadf úroku a 6t.rat v pDl11ém k jistině, .neřeší však, j'ak se nabýva 
zástavního práva ,č. 16396., v ., 

a n II i t y: předpisy § 21~, odst. 2 ex~ r:, a; § 18 k~lh., záJk., pokud po~ 
skytují jen tfíletým zadrze,ný'hl,.'a opetuJ.1c1n: se davkam stejné pořadl 
s právem samým se nevztahuJI na anUity c. 14201. 
i anuity starší n~ž třHeté 90~ÍIV·ají p-ofadí iis.tiny~ p;ŮJkud ,~~j~u. P!O
mlčeny podle § 1480 obč. ~á~~; k ,tomU't~, ip:.?'~l~~'l lzť; pnh~lzeh l~n 
k námitce- strany; nevzne.sl-lt uca~t~'lk prah prtkaza.nt an~}t 'Ů?I:0r z du~ 
vodu promlčení, 'nemůže tak učin.th teprve v opravném nze:m c. 14413, 

srov. Č. 17195, . " 1 -, . 't ť 
nep.řiBluší .. li úrokům stei<né po,řadí _ s jisHnou, nepns USl am II ra am 
vznikl)7m vymáháním těchto úroků c. 13346. 
záloha určená podle § 353, odst. 2 ex. ř. k úhradě ntálkla-di't spo;i~nýc~ 
s výk'~nem vynucovaného činu, není součás~ n~i:d~i't .n'a e'Xevkuc;n~ r.í;:e?t 
podle §§ 74 aI 216-, odst. 2 ex. ~. a nelze JI pnkazatl v poradl Za]lste-
něho výměnku č. 16592; srov. c. 3523 (duvodYl, ., 
náklady vzniklé »vymáJhánínH nár~kl1 jsou Jen v utraty ::~olene ~~ za
žalováním určitého nároku a vedennTI sporu ° ,"ern po, pnpadě n~lady 
exekucí veden)'ch podle exekučního tituIu, vydaného v -onom sporu; 
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takovými ná<klady nejsou útraty oposičniho s.poru p,řisouz.ené vymáha
jícimu věřiteli p'roti povinnému a nellze je přikázati v témž pořadí 
S jistinou, nýbrž jen v mezích jistoty pro vedlejší závazky, byla-li -i pro 
Ině zřízena Č. 17139; srov. Č. 5143 Ol. U. -_n. ř. 
úro k y, v e dle j š í z á vaz k y: co jest rozuměti 'V}rrazem »voolejší 
zá'V'azky«, nehylo-li vý-slovně ufednán'o, pro jaké (konkretní) vedlejší 
závazky se jistota zřizuje Č. 15233. 
nepřihlášené úroky z knihovně zajištěné zúroč,itdné pOhIedávky ,nelze 
.přikázati, není-li z vý:pisu z pozemkorvých knih zřejmé, že úrok}' z po
hledávky té nejsou zapraveny č. 153gS. 
zřízením -kauční hypoteky pro vedlejší záJvazky vzn~ká zásta'V'ní právo 
po .případě i pro úroky 'nehledk ofin to, zda byla 'V)rslorvně zřízena pro 
úroky zadržené za dobu delší tři let čili nk, "ledaže hy byly vy,te-učeny 
z vedlejších závazků č. 15693. 
je-li při -hY'P-otekáJrní pohle-dá;vce zřízena a -knihovně vložena zce'la vše
obecně jistota pro vedlejší závazky v určené výši, jsou vedlejší zá
vazky též úroky starší tří let č. 15734: 
nebyl-li dluh oz-načen jako zúmčitelný, po,žívaji úrorky a vedlejší zá
vazky, zapsané do veřejných knih při pozdějším vklladu práva zástav
ního, jen běžmého pořadí, n~'koli po:znamenaného pořadí Č. 16396. 
'V)rmě-nkářské dávky viz též heslo: v)rm.ěnerk ro~h. -Č" 16592. 
výměnrkářské dávky, rpokud nejsou zadržeJé za delší dobu .než tři léta, 
;počítajic ode dne :p-Hk,le:pu vydražené ,nemovitosti nazrpět, jest z nej
vyššftho .podání -přikázati v rpořadí výměrni'l<u, tre1haže v)rměnek byl podle 
dražebních podmítnek převz'at vydražitelem bez započtel1f na nej-vyšší 
poiliiní č. 13392. 
v pořadí zajištěného výměnku nelze .přikázati z nejvyššího podáni 
dávky, splatné před více než třemi roky pfed udě"lením přiklepu, a to 
ani tehdy, byly-li přiznány rozsudkem č. 1353.8. 
stej,né pohdí s výmě:nikovými dávkami, které nejsou déle tří let přede 
dnem přilklepu zadrženy, nepřísluší úrokům a útra:tárm 'sporu přisouze
n.ým výměnkáři rozsudky, jimi,ž mu byly proti dlužníkovi zadržené vý
měnrkové dáv,ky přiznány, mejsou-li v pozemlkově ·lmi.ze při výměnku 
vl-oženy ani úrolky ze zadržen)'ch dávek ani jistota za procesní útr-aty 
spoje,né -s vymáhánim dávek Č. 13538. 
n á hra dní n á r o k y: nárokům ze smLouvy -pro přfpad, že by před
časně sp-Iace'na by-la pohledávka k,niho'vně zajištěná, p-ří<sluší stejné po
řadí s jistinou i tehdy, když nejsou vlo'ženy do knih Č. 14413. 
smluvní poku-ta nastupuje na místě práva samého a mU6Í bý-ti 'lJřikázá,na 
z nejvyššího podání Č. 14413. 
§ 218 ex. ř. (poměrné zapravení)! .postup přednosti, při n-ěmž ,nedošlo 
ke knihovnfmu zápisu .podle § 45 JH. dílčí nnv'ely 'k ohč. zák, působí 
mezi smluvci, i když nemá účinek proti třetím be'zelstný-m ,osobám 
č. 15023. 
-pokud -není ustanoveno 'něco jiného, mají veře}t1Oiprávní pohledávky, 
požívající -přednostního práva při rozvrhu nejvyššího podán-tí, mezi sebou 
navzájem stejné pořadí a nestačí-li ,rrozvrhová podstata, jest je podle 
§ 218 ex. ř. pNkázati poměrně podle výše cel1mv}1ch částek č. 17008. 
§ 222 ex. ř. (pOhledávky společně váznoucí, simultánru hypoteky, ná .. 
hradní nárok: k v~rkJ,adu § 222 ex. Ť. Č. 15432. 
ustanovení § 46, odst. 2 -zák. ,č. 100/1931 a § 239, p-osledni odstavec 
ex. ř. nelze užiti v -p,řípadě § 2Q2, odst. 4 ex. ř. Č. 14041.; srmr. Č. 8808. 
jestliže her.nf úřad přihlásí :k rozvrhu vý·tě:bku za ideální :polovici ne
movitosti rpohledáv,ky státu, na c-elé nemovitosti knihovně zajištěné1 
v pořadí předno-stnEm rp-odle § 216, Č. 2 ex. ,ř. a jen z toho dŮ'v--odu se 
dostalo státu úhrady jeho přednost-nIoh pohledávek, na ,něž by se jÍlnark 
v ,pořadí ,k'nihov.nim nebylo dosta1lo, nemM.e se zadní věřitel, jenž vyšel 
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se sv,ou pohledávkou- na prázdn~, ~'Qm~hati ?tanorv~~~í ~ n~hr~.doi poh}e
dávky podle § 222 ex. ř. v porad: k.fl1lho~'~lh;~ zaJ1sten~ pr~~nostmch 
pohledávek státu na druhé nepr-odaJoe polorvlCl teze nemov'ltosŤ1 c. 14371; 
",ov. č. 6281, 14208. .,.. 
náhradní .nárok podle čtvrtého odstavce § 222 ex. r. nemuze uplatň'ovah 
v-ěři,tel, jenž vyšel 'na p~ázd~o :proto, že 'p,ři !ozvr~;t, výt~žkt;. j~dné ze 
spoluz~l'vázaných nemorvltOtSŤ1 hyl nemocensk,e :po.'~:s~o~,ne- J}f1ka~~,~ ~e 
výsadním pořaldi ,nedoplatek na nemocenske pOJlstem, pnpadall'cl na 
všechny spo.luzavázané nem?vitosti ~. ~4~~8r; sro~. 'č. ,6281,v 14371. v" 
byla-H exekučrně prodána Jell fySlOká cast krmihovmho telesa (urc~ta. 
parcela) není hyp-otekárni věřite,l, jehož pohledávka vázla na celem 
knihovnfm tělese a byla z ,dražebního výtě,žku částečně uspokojena, 
oprávněn 'k rekursu do rozvrhového usnesen.í proto, že na:sto.upí náhradní 
nárok za-drnkh hypote~ár.ní-c'h věřitelů pod~e § 222 ex. ř. v pořadí z~ 
jeho zástav,ním právem nebo, že )e,iich p:ohledáv,ky posto~,~í ~~movolnť 
do téhož pořadí ·na uvolněne TInsto zamkté uspokOjené ca-stl Jeho po-
hledávky č. 16419. o. 

věřitel, jemuž :přísluší pře,cl II -o s t n í zákonné zást,w,~í práv,o.' 'II1~'Z"e 
žádati jen poměmé usrpokojeni své pohledávky z ně:lwltkia zavaza:nycl1 
zástav; byla-li pro-dána jen část zástavy, může žádati jen poměrnou 
část která připadá ina prodanou část zástavy Č. 16419. 
též 'správce konkursní' podstaty může pro své Ipřednostní pohledávky 
na náhradu hotŮ'vých 'V)'loh a -na odmě.nu za nwmahu (§§ 80, 49, oč. 1, 
50 odst. 2 62 konk ř.) žádati jen poměmé uspokojení těchto pohle
dá~ek z 'někoJi.ka zavázaných zástav, IpO p'říp:adě jen poměrnou_část, pH" 
pa-da'jící -ll'a část pr,oda,né zástavy Č. 1?419; s~ov., č', 6281. 
odp-o:vě.dnost adv,okata, -nenavrhl-ll za ,klienta urcenI ~arŮ'ku podle § 222, 
odst. 4 ex. ř. č. 16683. h 
jestliže naby.lo. právní moci usneseni 'Ů -po'Volerní vkladu zástavnÍ- o 
práva pro- rnálhradní nárok v 'Po-ř,;dí :silITlu~tálllní pohledá;y-,~y a ~ároveň 
vyznač'erna vykonat€llrn:Ost náihradm Ipohledavky, lze povohtt drazbu za
tižené ,nemuv.itosti bez exekučního titulu a bez zkoumání, zda byla vy
lwnatelná dřívě}ší simultánni porhledávk'a a zda je usne,sení o vykorna-
t€Jlnosti náhradní- pohledávky věcně správné oč. 17263. . 
§ 223 ex. ř. (účinek ~~vzeti dlu:hut:, -ú-čin.ek ,p.~evze1í ,~luhu, pOW'Hlné 
strany rvydmžitelem srazkoti z nelvyss~ho podaUl na zavazek spo.lu-
dlužnikfi č. 15616., ,".. . .. . . •.. 
zalŤÍmnť npatření 'Poznamkou zapove-dl

v 
ZC,1Zlb, ,za;va:daml ~ah~Ťl . .ne ... ~,~ 

zastarviti nemo'Vitost (§ 382 č. -6 ex. r.) a p'oz,",am~ou zapovedl ll'ZltJ 
usnesení 'o ,pQlV'ol~ní p:oz-ná~ky po,řadí ve prospěch d:\užnika nebo tře
tích osob nemá ten účinek, že p.ři rozvrhu, nejvyššt1lO podálni za ;z,av'a
zen-ou nemovitost jest postupovati -podle §§ 2'16, odst. 2 a 223, o-dst. 3 
ex. ř. č. 17032. 
§ 224 ex. ř. Viz-heslo: hypoteka kau,čnÍ. 
§§ 225, 226, 227 ex. ř. (služebnosti, věcná břerilena, 'výměnek při roz· 
vrhu): byla-li prodálna nemovitost, stižená knihovním zákazem zCI'zení 
'neb zavazení, v exekuci 'vedené k vymo,žen.:ií j.i-né pohledávky s .neome
zeným právem zástarvním, ,nepormin:e omezenf vlastnictví e,xekutů, n~
nastává ani žádná zrně-na v ruzs'ahu zástavního práv-a pozdějšfho za
stavnÍ'ho věřitele nýbrž j-eho omezené právo na ,prf'od-ané used.losti pře
chází s omeze-nÍ'~ na ro'Zvrhorv''0Iu podstatu, která, jako v jiných příl})a
dech zastupuje zaváz'anou ,nemo'fitost č. 15454. 
jestliŽe hyla vydražena :pouze ideální polo'Vi~e ne.m?'Vito.~i, ZiaU~~né 
služebno,sti bytu, a služebnost ta- byla vymazana, lezto Jl vydrazltel 
podle dražebních podmínek nelpřevzal, zani'ká služehno,st lako věc?~ 
právo i co do druhé ideální pohnrke, třebaže nebyla i .na této- POlOVICI 
vymazána; byla-li tato polovina vydm:žella týmž vydražitelem za 80'11-
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časného převzetí oné služebnosti, trvá nadá'le oprávnění, které jest ob
sahem služehnosti, avšak jen jako- ubligační poměr mezi oprávněnym ,,' 
Cl vydražitelem, který převzali služebnost při vydražení druhé ideální po
lovice zatížené nemovitosti č. 16297. 
jevstliže právo bytu mělo býti podle dr<tŽeb.nich podmínek -vydražitelem 
prevzato se započtením na nejvyšší podání, služební dům shořel před 
udvělE;nf~ příklepu anebo se oprávněný rozhodl již před tím pm příby
tecne, Jest mu p,ř.ikázati zadržené .dávky za poslední, tři léta před pří
klepem a Co do dalšího :pInění postupovati podle § 225 ex. ř. Č. 16815; 
srov. č. 7676, 13040. 
§ 227 eX. ř. viz též rozll. Č. 16218 II hesla: s rn I o II v a '11 á je m n í 
(§ 1121 obč. zák). 
l1e~osta,lo-li .se vydražiteli z rozy;rhové podstaty úhrady za převzatou 
sll1'zebnost, Jest .. o.právněn domáhati se rekursem 'zruše.nÍ rozvrhového 
uSlne~ení co do částky, na n,íž 'bylo 'břemeno v odhadním protokolu 
acenena a ·na kterou si činí nárok č. 13227. 
zřídil-H spoIU'vlastnilk nemovitosti .bez souhJ:asu druhého SIpoJuvla,s-tniká 
výměnek i 'n8J čárSte.ch, k nimž mu ,nepříSlluše,l0 výhmdné právo s 'uimi 
naJ]cl~dati, jde ,v pří6ně těchto částí o 'abso,lutní neplatnost zf(ze,ní vý
mell.lW s hledIska hmotněprávního; v)!z.nam této skute,čnosti .při roz
yrhu nej-vyššího podání dos'aženého při exekuční dražbě nemovitosti' 
c. 14362. 
p'o~dl~ ? 227, odst. 2' ex. ř. a § 1121 ohč. zák se nahrazuje jen sktt
!ecna skoda,. vzešlá zruše:ním mÍ'jemniho poměru, nikolirv i ušlý zisle 
c. 13645,; steJně č. 4496; S~iO'V. i Č. 5705. 
nájemce;, kt~rý jes't nucen :po druhé ptatiti rnájemné, tfehaže bylo v po
zem~ov:v:rnlze vyznačeno jeho zapl-acení předem, -může požadovati 
z f1':Jvysslho podáJní náhradu škody tím utrpěné v ,pořadí § 216, č. 4 
ex. r. c. 16715; srov. č. 13066, 13645. 
§ 22~8 e:c: ř.:.i přev~rQ,~l.ad, že nep;roš\a ještě lhůta k ,spravení záznamu, 
mus~ hy ti neJ'-P0Z~e}l pn rozvrhovem roku prokázá.n způsobem v § 210 
ex. r. uvedenym c. 13948. 
§ 229 ex. ř. (rozvrhové usnesení): rozvrhové usnesení jest při vymáháni 
daní v exekučním ,řízení soudním doručiti bemímll úřadu č. 149\34. 
§ 231 ex. ř. (rozhodnutí o odporu) viz též rozhodnutí u § 213 ex. ř. 
na?y]o-li ~ozvrhové usnesení, pokud jím byl odpor ,poukázán na pořad 
'Pľ~'Va, Jpravnf ,moci, nelze tomu již odporovati y řízení o' žaLobě ze
l~~ena n;el~e. v ,řízeni o žaJ'Obě llJ.'arnÍltati 'ne5iPrávifl'ost formálního po~tupu 
p-n odlka~a;nl, odporovatele na pořad rprrá;va Č. 13677. 
k rpJa~cem . ~y:~o:nanémll soudní exekucí mljsÍ .rozvrhový soud sám při
hltz~ti, ,amz J~ tu možno ip'Oukázati odlPor na potřad práva (na 'Po,řad 
spravmchstohc) Č. 13920. 
bylo,-li ,v odporu t'Vrzeno., že pohledá'Vce pIihlášen:é v -pořadí vymazané 
pohledavky přísluší je.n ;běiné pořadí, anÍž ,k tomuto tvrzení odpo.ro
vatele byl učiněn t?ředn~ kmih~f?? věřitele, jest e,xeku~čl1i soud podle 
§§ 213 a ,231 e'x. r. povl.llen -vyndltl odpor podle t'Vrzem odporovatele 
n~z'k?,umale, vzda k zápisu přihlášené pohle,dáv.ky v p'ořadí běžném ~ 
m,il~oh'V v poradí vymazané ,pohledávky došlo po:stu-pem správným a 
zdva ;poř,adi, pro, i?řihlášenou . ..pohle~áv:~.u má bÝ,ti yosuz,o'Váno podle sku
t~'~il1e~o kll1hovmhn stavu, ]:ak se Jev! podle VyplSU z k'l1ihy pozemkové 
~lh mc, a neměl odpor k řešení této otál'ky odkázati na pořad pl'áv~ 
c. 14007. 
~;~ po~ad práv~ jest odkázati jen úč,astníka vz,nášeJjfdho odpot nikoliv 
rn~~llka, prut! jehož p'řihlá,šce se vznáší. odpor č. 14117; srov.' č. 1030 

?dipoifovatele (postup,n1Ika) nelze odikázati, aby svůj nárO'k uplatňoval 
za,lobou podle § 37 ex. ř. č. 14117; srov. Č. 2802. 
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byl-h pJotI OdKázáonl na porad pra\a podle § 231, odst 1 ex. ř. podán 
rekurs, počíná se měsÍč111 lhůta podle § 231, odst. 2 ex. ř teprve dnem 
doručení usnesení vyřizujidho rekurs neb dovolací rekurs č. 14865; 
srov. Č. 7697. 
věřitel od:káz'a.n:ý s odporem .při rozvrhovém roku na pořad práva, za· 
choval si účinky podle § 23.'1, odst. 2 ex. ř., zahájil-li včas odpu:rčí 
spor třebas u 'n e p řIs 1 II š.n éh'O so u dli č. 13813. 
výz,~am důvodÚ odporu, uvedených při rozvrhovém .í"oku, pro. spor podle 
§ 2,31, odst. 2 ex. ř. č. 16365; SfQiV. Č. 9779 (nelze opírati žalobu 
o jiný důvod odporu, než kteľ}' byl uplatúo:ván při -rozvrhovém roku) 
a č. 8874 (nelze p,řihlížeti k duvodúm odporu, které sic mohly b)Tti 
uplatněny odporem, a.]e nebyly ,při rozvrhovém roku před'neseny. 
odpor proti přikázání pop'latku v přednostním po,řadí z důvodu, že byl 
vznesen o'dpor a žádáno o- ndp.is poplatku, poněvadž prý nedošlo k re
alisaci smlouvy, jest odkáz'ati na pořad sprárv.ní č. 13897; 'srov. č. 12646. 
je-li platební -výměr nemo'censké pojišťmr'lly Qpatřen doloŽlkou vykona
telnosti je k vyřízení odpom třeba z,aihájenl správního' řízení jen tehdy, 
tvrdí-li 'odporující, že má mož-no-st zvrátiti platebn.í výměr v ·říze'l1,í správ
ním tÍim, že p_o,dét'l již stíž,nost, nebO' jiným způsobem č. 17100. 
§ 232 ex. ř. (soudní příslušnost pro žaloby odporOVé, účin-ek rozsudku 
vydaného o nich) viz též rozhoclnutí II § 231 (č. 13813) a II § 233 
(č. 16498). 
odst. 2: zásada .odst. 2, podle níž rozsudek p'O-dle § 232, -odst. 2 ex. ř. 
jest účinn)' pro veškeré zúč<l'stn.ěné věřitele a oprávněné a proti nim, 
jako.ž i pro dlužníka ;j proti němu, nemění nic na tom, že se ,pmvo
platnost rorzsudku vztahu-je jen na mzsudeč.ný výro:k (§ 411 c. ř. s.) 
Č. 13240. 
§ 233 ex. ř. (obsah rozsudku vyhovujíclho odporu, nové rozvrhové 
řízení): neobsahuj-e-<li ,rozsudek, jimž bylo Odpo.r-U vyhově-no, rozhod
nuti ve smyslu ,§_ 233 ex. ,ř., může e:"ekuční ·soud· rozhodnouti -o -doda
teoném rozv.rhu jen p o. n o v é m rozvrhovém řÍizeni č. 15596~ 
odst. 1: předpis § 233 ex. ř. platí pro vše c h -n y ža10hy po.dané k vy
říZe111 odporu, 'v'zmeseného při ro.zvr,hovém rolku a odkázaného ·na pořad 
práva, tu,díž i .p.ro o. d"p i'l r 'č í žalobu odporovou č. 16498. 
relativní účinek úSipěšn.é odpůrói žaJloby 'O,dpo.ro.vé se tÝiká jen otázky, 
komu a jakou částku má být odporem -dotčená část --podstaty 'Vypla
cena, a tu otázku má s.pOifinÝ soudce řešiti, třebas tu nebY11a žá.dost 
o to č. 16498. 
odst. 2: v :případě druhého odstalVce § 236 ex., ř. jde 00 TI 'O V é roz
vrhové řízení o části podstaty 'Odporem dO'Í'čené a jest možno podati 
ll. o v Ý od P' (}.f, t}!kajíd se této části podstaty Č. 13Q40; SfffiT. 
č. 7723 Sb. n. S.; č. 4841 Ol. U. n. ř. 
jestliže věřitel, který: byl s odp.orem odkázán na pořad práva, proti 
tomu sí nestěžo'Val a odpor ve lhůtě neprovedl, nemohlo býti .při:hHženo 
k teho !l!oiVé přihlášce k dodatečnému f:Ozvrho:vému roku a -bylo uvo1. 
něnou roz,dělovaJllou podstatu přikázati jen těm knihovniin ;věřitelům, 
kte,řj žalohu podile § 2'31 ex. ř. podali a spor vyhráH č. -13442. 
§ 234 ex. ř. (rekurs proti rozvrhovému usnesení): viz též práv-ní větu 
rovh. č. 16419 u § 222 ex. ř. 
dlužníik, který uplatňuje, že bylo pnkázáJruo ně'cn, co není kryto exeKUČ
ním titulem, nel11Í z práva k rekursu 'Vyloučen, 1 když odpor nepůda,l 
Č. 13350; srov. Č. 17139 (v duvodech). 
při soudní dražbě úpadco.vy nemovitosti je správce kornkursní podstaty 
oprávněn k rekursu č. 13411. -
byla-li věřiteli, jehož pohledávka, vázla na celé vydražené nemCYVitosti 
a jenž žáda'l uspokojení celé pohledáVky jen ze spoluvlastnického po. 
di'lu, přikázána celá pohledávka z celého dražebního v~ltč'žkl1 za celou 
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nemovitost, není včřitel oprávněn k rekursu proti tomuto přikázání 
Č. 13414. 
pro oprávnění dlužníka k rekursu proti rozvrho;vému usnesení jest roz
hodující jen, zda by podle :knihoV'ního stavu dlužn&. úspěšným DlPra v
ným prostředkem pro sehe .něoo vyzískal z l"'Ozdělovací -podstaty, nikoliv, 
že se tento prospěch týkal ji,nakéhb }mění dlužntka č. 13424. 
nenapadá-li stěžovatel právní názor re'kufsnÍ!ho soudu;- že nebyl opráv
něn k rekursu pod-Ie §§ 213, 234 e:x. ř., -nehe se obirati jeho dovolacím 
rekursem po věcné str-ánce Č. 13678. 
rek,urs (dovolací rekurs), jímž se vytýká, že prý nezákonným postu
pem rozvrhového soudu nebyl uvědoměn zákon.ný zástupce stě'žova,felův 
o rozVfiho'V"ém roku a že byl mu neprávem ustanoven opatrovník k činu, 
čím .prý mu byla- odňata možnost projednávati v ří.ze:nÍ rozvrhovém, 
není přfpust.ný, netvrdí-li !stěžovatel, že napadeným rozvrhovým usnew 

sením nebylo mu p'řikázáno na jeho knihov:nÍ pohledávku tolik ko1-ik 
při správmém postupu podle zákona mělo mu býti přikázáno, a' vůbec 
se -nezmiňuje o tom, ja!ký význam měla vytýkaná vada pvo jeho hmotné 
zájmy Č. 13995. . 
§ 234 ex. ř. neplatí v řízení o rozv~hu přejímací ceny podle § 47 náhr. 
zák Č. 13859. 
?yl-li ~první rozvrhový rolk zrušen, jest na odporujícfm věřiteli, který 
Jest pn druhém roku za,stoupen, wby IP'odal odpor znovu; neučirní-li t'ak, 
má s~ za :o,}e upústi;! od námitek, kte,ré uplatnil při prvn1Ím roku, 
a ne-ni oprav.nen Ik rekursu ,č. 14047. 
vymáhající věřitel, jemuž byla pNkázám:a k v)'lbrání hype1'Ocha ,nejvyš
šího podání za vydraženou 'nemovitost povinnému připadlá, jest opráv
něn k podá'ní o'dporu při rozvrhovém raku v mezích práva, 'které pří
sluší povinnému k odporu a k rekursu proti rozvrhovému usneseni 
Č. 14843. 
i tomu, ~do >nebyl k r,ozvrrhovému 1'OIkll Ipodle § 209, odst. 2 ex. ř. obe ... 
s:1án a kdo se roku proto -nezúča,stniI, přísluší: oprávnění ik ,rekursu proti 
fOrzvrhovémru llsnes-enÍ Č. 15698. 
omezeni vyslovené v § 234 ex. ř. o tom, že lze ,podati rekurs jen v me
zích práva, které přísluší věřitelům podle § 213 ex. ř. k ,odporu, neplatí 
v řízení o rozvrhu vý-těž;ků vnucené správy Č. 16042L 
nejedná-Ii exekuční soud při rozvrho",ém rO'ku o knihovní pohledávce 
.přihlášené postupnfkem, ježto postup'ník prohlásil, že :předloží do určité 
lhůty do:k1ady o postupu, jest z,adní knihovní věřitel, který nepodal 
odpor, oprávněn k rekursu do rozvrhového usnesen} přikazujícího po
sturp.niikoiVi .přih'lášenoti 'P'othledá'\~ku pod 'Podmínkou, že dodá do určité 
lhůty doklady 'o provedeném postupu, jinak že bude částka přikázMm 
zadnimu knihov'ní-mu věřiteli č 16296. 
vydražitel, který převzal výmě_nek bez započtení na nejvyšší ,podání, 
jest oprá'Vněn k reIDursu proti nepřikázáni částky, jež byla povinnému 
uložena ja'ko ,náklad za vystavění výměnk~řské svět,nice ve prospěch 
výměnkáře č. 16592. 
odst. 2: byly-li v témž dražebním řízení utvořeny z nejVYŠŠího podání 
za různé nemovitosti dvě s'a:mostarné podstaty a při,kázal-U p:rvní soud 
pohledávku k l"Ů'Zvrhu Ipnhlášenou neprávem z podstaty ,druhé místo 
z první, měl rekursnÍ soud sám, vyl'Ůučiv pohledávku z podstaty druhé, 
bez návrhu při-kázati tutO' pohledávku z první podstaty č. 14006. 
§ 236 (výkon rozvrhového usnesení): zapla'cení pohledávek odkáza
ných n,a nejvyšší podání nenastává již složen~m nejvyššího podání, anri 
tím, že vydražitel byl od slo-žení nejvyššího podání z ditvodu_ vlastnkh 
pohledávek zproštěn č. 13247. . 
zaplacen,í p-ohledáv'eik odkávaných na nejvyšší podání nastává teprve 
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provedením pravopl.at'i1éh~ ro~vrhové~10v usnesení, až se p-řikázané 
částky Ů1prárvněným na kVItanCI vypbtJ c .. 13247... " , 
kde' k hotovému zaplacení pro konsohdacl nedoj-de, Jest r-ozhodu1ICľffi_ 
okamžikem pro zánik pohledávek te.prve, že rDzvthové usnesení- naby.lo 
.p,rá'Vlní moci Č, 13427. , ... r 

§ 237 ex. ř. (o knihovních vkladech.a. v~maze~h):. proti vydra",i.t~ 
'nelze ani vložiti ani zaznamenah exekucm zastarv-m pravo na vyd-razene 
nemovitosti, nebyl-li vydražitel, nesplniv i eště dražební 'Podmínky, d-o
sud zapsrun ja'ko její vlastník Č. 13462. 
k výkladu odst. 1 a 3 § 237 ex. ř. Č. 15432. 
rozsah vydražitelova oprávnění, navrhn~outi kniho::-n~ ,'V'kl~dy, a výmazy 
jest vytčen v § 237, odst. 1 -a 3; k nemu ~epatn z~dati ,vymaz oZ,~a
čení »vedlejší vlož:ka« a výmaz powámky SIiffill'ltánmho zavaz:ku v pné 
vložce třebas spolouza'vázané, ale do draž,by nepolaté č', 15432. • 
důsledkem záni'ku pohIedávky zajištěné ex e k u č -n i m zá,stav-ní-m pra
vem na vydražené .nemovitosti Zlaniklo .j e:xekuČlní z~tav,~,í -práv'O: sat;"0' 
třebaže nebylo padle § 23'7 eX.1 ř. z pozemkove kmhy vymazano 
Č. 16610; srov. č. 4337, 4&51, 4956. 7452, 7548, 12154, 14223. 
jestliže ,po vydražení ideáLní polovice nemovi!ost!, zatiž~n~ práven: by.
dlení, byl'O' toto právo vymazáno .na v~drazen~ polovl-cl :ne~ov~to()stt, 
zaniká jako věc-né právo i co do 'druhe .polovIce nemovltosÍl, t.rebas 
nebylo i na ní vymaz,áno Č, 1695~. , ~ . ........ 
§ 238 ex. ř. (dražba nemovitostmch pOd~u): bylo-ll v dr}'zhe plodano 
j,ako celek jediné k;nihovnÍ těleso, jehoz ,sp~luV11as:tn~,cke podtly byly 
ritzně zatí.že-ny celkovými a dHčí!Di hy:po~~~amI, ;"~platt tu § 238 e~. r. 
a Inelze obdobně užíti § 222 ex. r.; nelvyssl ?od~nt za c~lou n~m?Vlto~t 
jest rozděliti na části odpovídajkí spoluvlastmckyrn podllům ruzne zah
ženým a přLkázati .pak věřitelům kte,ří mají zástavní práv-o k celku, 
je}i:oh pohledávky z celé rozvr,hov~né podstaty, sklládajíc,I s,e z jev~nQtli
vých dí.1.čích podstat, dílčím předn?~!ním -l!~h? h~IP?teikarm~l. věntelům 
však jen z příslušný.ch podstat dJ1clC-h, pr~ cemz Jest dbab toho" CD 

z dotčené -dílčí pudstaty již dříve bylo přikázáno č . .13860; smv. zá
sady vyslovené v rozh. Č. 3086 a 13414. 
§ 239, posl. odst ex. ř. (dovolaci rekur~): zr~,šil.-1i rekursní .... s~ud roz
vrhO'vé usnesení prvého soudu, nevyh~ad1V prarvOll moc, a ,pnka7al mu, 
aby po výslechu účastníkfi vydal nove rozvrhové ~'Sne-sem, ne,r~,I, ,dave; 
Iací rekurs proti zrušovacímu ugnesenÍ reJ<uT,smho soudu pnpustny 
č. 13174; srov. č. 11718, 720. .' ..., 
sta;norvil-H exekuční soud us-nesením, m'ko:ltv rozvrhovyrn, rvysku utrat 
sprárvce konkursní podstaty, které byly tprav'Orpla'bným usnese:ním íkoukurs
ního soudu podle § 47, odst. 3 ,konk. ř. Č. 337/1914 u,nány za p.ohle~ 
dáVky za zvláštní podstatou, a pon:rdl1~h relkursm .;;ou~; toto ysnesem, 
není dOiVolací rekurs ipodle § 528 c. r. s. a: § 78 ex.- To pnprustny a nebyl 
hy 'ani přípustný, kdyby se stanoveni výše těchto útrat bylo stalo v roz
vrhovém usnesení Č. 13876; srov. č. 4522, 6345, 5843,- 7926-. 
§ 239, posled. odst. ex. ř. neplatí y případě § 222, odst. 4 ex. ř. 
Č. 14041; srov. č. 8808. ..', v . 
§ 239, IP.OSl. odst. ex. r. platí i pro rozvrh pOl~stne 'požární nahrady 

č. 14675. .", dl 
§ 239, posl. odst. ex. ř. neplatí v řizeni o fO'zvrhu preJlm3JCI ceny po ,e 
§ 47 .náhr. zák. č. 15693. • ,,,. 
předpis §, 23:9, pasl. odst. ex. r. neplatI ... v HZent o rozvrhu užitků do
saženýc-h za konkursu Č. 16647; srov. c. 11998. 

Dražba vnucená movitostí (§§ 269 až 289 ex. ř.): , 
§ 271: :k výjimečnému z/púso bu zpe~ě-žení je tř~ba 'SvDaeni všeoh zá
stavních věřitelů, kteří až do usnesem o po,volem tohoto zpitsobu zpe-
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nezeOl ll.abyli na prodávaný·ch svršcích zástavních práv č. 15297j srov. 
01. U. n. ř. č. 739, úř. sb. víd. 819. 
dražební rok, dražební vyhláška (§§ 272 a dallií): § 273, odst. 2: dal-li 
exekuční ,soud vyhlásiti dražbu movitostí v místním časopise, nemúže 
se dražba platně provésti v jiný den, než který byl (byť chyhně) udán 
ja'ko den dražby v tomto časopise č. 14779. 
§ 275 ex. ř.: nepřibral-li výkonný orgán :k exekučnímu prodeji movi
tostí znalce, který dovedl odhadnouti její předmět, nebyla dražba pro
vedena podle zákona a byl exekuční soud oprávněn ji zrušiti, nebylo-li 
mo,ž·no dosáhnouti jinak nápravy č. 13715; srov. č. 9143, 12141. 
není zmatečností podle § 477, č. 4 c. ř. ~." byl-li o termínu nuceneho 
prodeje svršků uvě,domě'11. poví.n'1~r osobně a ne jeho vykázan~, právní 
zástupce Č, 1433-8. 
§ 278 (přiklep, nabytí vlastnictví k přiklepnutým věcem): při dražbě 
movitých věci se nenabývá vlastnIctvíl jtž udělením pHklepu, nýbrž až 
zapiace.nim nejvyššího ~po-dání a odevzdádm (veřejným orgánem) 
Č. [3224; srov. Č. 16642 a č. [1306. 
k Dtázce nabytí vlastnictví k m o v i t ,o s tem prodávan}lm exekuční 
dražbou č. 16642; smv. č. 13224 a t. 1.1306. 
zaniklo-li z-namení časem, vlivem .pnč3.JsÍ neb užíváním předmětu, ne
za,niklů tím vlastnď'oké právo nabyvatelovo č. 16642 . 
.při po-suzová:ní bezelstnosti toho, kdo nalbyl na věcech zástavn,iho 
práva, jest zkoumati, nemohl-li se nabyv.atel zásta'vního práv:a .pře
svědčiti o. převo.du vlastnického práva přesto že z!uaky dočasně ne
byly ;patrné a 'že po nich zhyly na za'bavenýc'h předmět'ech jeln stopy 
Č. [6642. 
naJbytí vlastnictví k dzí věci veřej,ll'ou ckaž,ooli ve smyslu § -367 obč. 
zák jest možné jen tehdy, Jsou-li tu zárrov'e'ň tyto' podmínky: musí 
jíti o movitou věc, zcizení se musí státi p'l a t ll',o. u veřejnou dražbou 
a :nabyv·atel mus,í býti poctivý (bezelstný), a to v době odevzdáni 
věci, po .případě až do ď:oV1fšení nwbývad skutečnosti' poz-dější mal!a 
Mes nevadí č. 17266; ","ov. č. [0[95. ' 
§.280 ex .. ř. (prodej z volné ruky a jiný způsob zpeněžení): o na;byti 
VecJ prodejem z volné ruocy (§ 280, odst. [ ex. ř.) platí předpisy §§ 423 
a n.ásl. obč. zák. č. 13Q24. 
kupujíd nenabý,vá v:last,nictví k ila'baveným věcem již usnesením exe
kuónih~o s,?'~·du, že se přijímá jeho návrh, -aby z vorrné ruky převz-a! za
bavene vecI za od!hadní cenu, nýbrž teprve odevzdáním č. 13224. 
povolení prodeje z vo.Jné ruky nenahrazuje prohlášení podle § 428 ex. Ť. 
c. [3224. 
byla-li dmžha' konaná k pro;pachto'váni zabavené ži.vn'osti ~amá pIatí 
obdob.ně § 280, odst. 2 e".ř. Č. [7[29. ' 
§§ 283 až 288 ex. ř. (p"užílí výtěžku dražby nebo prodeje z volné ruky, 
rOzvrh jeho): nMukům vymáhajícího věřitele, jemuž byl povolen pro
dej z'wb'avených věcí, -ač věd ty by.ly již prodány pro 'Pohledávku jiného 
věřitele, nemůže býti na ,újmu, že vym.:i!hajkí věřitel nebyl uvědoměn 
o rozvrhu výtěž[k]u a že S'V!oji poihledá1vku důsledkem toho nepřihlásIl 
k rozvrhu č. 14875. 
.neby,l..,li pr:oti přihlá:še'né činžovní pohledávce pro:na,jimatelově podán 
odpor podle §§ 286 ,& 213 ex. ř., jest ji přikázati podle třetího odstavce 
§ 286 ťx. ř. v přednotStn~m pořadí Č. 13888. 
útra.ty přeVlO'zu a u&chování zaba'Vťln,~r,ch Siv,ršrkú nejsou exekuóními útra
tamI podle § 286, odst. 2 e'x. ř. a nepožívají 'p:řednotS,tnfho' pořadí 
Č. 13410, 
pro ro,zd.ělení ,:ýtěžku za svršky, které jsou vesměs zatíže:ny týmž .p t e d~ 
n~~.s tni m . zyasta'ln1m právem, JInak však jsou zabaveny pro. ruzné 
ventele, a Jez by,1y záf'Oveň p-rodány, neplatí sice ustanoveni § 222 
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ex. ř., než přes to je výtěželk, dosažený za všechny svr,šky, r?zdě1iti 
na podstaty skládající se z výtěžků za svršky, zabalven: pro le~not
Ji:vé věn tele , a přikázati pohledávky, zaj'ištěné na všech sv-rsc.kh" z ~h.rn
ného virtěžím a pohledávky věřitelů, ~ajiště:~,ý,?h jen na lednotlivych 
podstatách ze z'bytků připadajídch na led:nothve p~~~taty. c'. 14~96. ", 
Ya:lobnu z .obohace.ní (z lepšiho prá'Va) nelze zrusItI pmvnl nasledkJ 
~rarvoplatného rozvrho:vého ,:lsl1'e.s~~í, )de-:.li ? pohledávku" k~erá byla 
př.i-hlášena k rozv~hu ~ o ;1l~ a jelI-mz opora~l byl;o pravoplatne rozhod-
.nutn.o v rozvl"hovem nzem c. 14272; srov.. 'Co 7382., ' 
účinek výhrady v,lastnického práva, :byla-li ;ě'c, v~~·od.aJ11a s !out? vyhra
dou -exek,uč:ně prodána a v~,těžek byl vydan venteh, pro ]eho,z PQlhle
dá",ku věc byla zalba've'na č. 14476; srov./,č. 6655, 12'154, 15861. 
třebas vymáhající vě.řitel neuplatiíoval své ,přednostní ·(smluvní) práv.? 
v říze,ni rozvrhovém, mŮ'že je uplat.niti žalobou podle § 258 ex. r. 
č. [5389; srov. č. 12792 a 14272. .,' . 
§ 289 ex. ř. (o rekursu): přfpust,nost rekursu Pl'O.tl po-volem us:hovam 
zájemně popsaných svršků (§ ] 101 Dbč. zák.) Jest posu7)ovah podle 
§§ 65, 402 ex. ř., ,nlkoli podle § 289 eX.ř. Č, [~809. ._ 
účast.nÍlk :rozvrhového řízenI onemůže !u.platiíovatl teprve v rekursu, z~ 
prouaji<mate:li nepřísluší po skutko'V"é a právní stránl;:e z.ák~~.né 'zástav!l1.; 
právo .pro p:řihlášenou činžovní .poh:ledárvku, nepodal-ll pn roku 'V te 
přfči'ně odpor č. 13888. v' ,v 

_ společné věci (§ 352 ex. r.) VtZ helslo: drazba spole.čné věci. 
Drobní pachtýři viz heslo: z 'a j i š t ě ll. i půd y. v v 

Drobný ži.vnostník viz heslo: ex e 'k u ~ e (§ 2?1, c. 6 ex. r.). 
Drogista viz heslo: s o u těž 'll e k a 1 a 1"Ozh. c. 14350, 16251. 
Druh vi'z hesTa: dar, družka. 
Družka života viz též heslo: dar o v á n L 

_ povaha odměny za její ~ráe~ '~on~3J~é \' d9mác~o~~i druha č. 15511. Z'l'tl' 
_ nejde O' smlouvu ú'P'Iatnou, da ... lt Sl zena oneco shbrti jen za to, že bude 

s mužem }ako družka č. 1573? " 
Družstevni dům viz helsl'O: s'p o 1 e'c e nstv 00 s ta v,e b n, I aby t o v e. . 
Družstvo viz oheslo: spol e,č ens tv o v Ý d ě.J:k,ov é a h osp o d ářske. 

stavební a bytové viz heslo: společe1nstvo stavební a bytové. 
střadatelské vIz heslo: spole,čenstvo střadatelské; 
vodní viz heslo: v 'o dní d r u ž s t v o. 
vodovodní '\~i,z heslo: vod.fl. í dr u ž s t v 'o. 

Držba viz též hesloa-: e.xekuce (§ 33.1 ex. ,ř.) smlouva :náiemní a pach
tovní vydrže'u-í, výhrada vlastnictví. 
držba ~užebnosti je sice možná, avšak :nemŮ'že býti při P 'o z 'e m 'k o v Ý c h 
služebnostech vyikoná'V"áil1Ja p,achtý,řem »ve vlastním jméně«, nýbrž jen jmé
nem vla:stniika č. 14079,; srov. č. 12726. 
vykonává-li pachtýř obsah pozemkové ~lužebnosti ve, \f.la:~tní.m l~é~,ě, muze 
Hm nalbýti držby této služebnosti Jen la!k,o .o s -o h lilI Slluzebnosb c. 14079; 
srov. Č. 9762, , . 
:plat,ným titulem k .nabytí držby a v-lastnictví není pouhá listina, u)'bflž pravnl 
jed-nání v listině vyjádřené. č. 14130.

0 
vY' . 

.nebyl-li pndle sQ.uhlaiSné vule smlurvcu pozeme'k prredmetem kupu, stava ·,~e 
»ku:pitel« pozemku jen. jehlO Ilmihovní:rn držitelem č. 14130 . 
fa.ráři. nejsou svěřeny věd kOlSteliní jen do opatrovánÍ,- nýbrž jest ve výkonu 
držby pirá'vním zástupcem kostela jako vlastníka tě'chto věcí č. 142'13. 
,kdy opravňuje drŽlba služebnosti (práva požtvacího) k výpovědi nájemní 
smlouvy č. 14464. 
společné držby spo'lečné věci ,lze nabýti odevzdáním znameními :nebo pro
hlášen,m Č. [4S9Q. 
zásady 'vyjádřené v § 338 obč. zák lze užíti i proti ,ná~emní:kovi, který jako 
držitel -nájemního práva užívá cizí věd Oč. 15606. 



174 
Držba 

držba služebnosti je tu i tehdy, domnívá-li se držitel, že služebný pozemek 
jest jeho vlastnictví č. 16090; srov. č. 478. 
držha vedoucí k vydržení nemusí býti výhradná, pokud cizí držehní úkon 
není vypU'ze'll~m druhého z držby č. 16712; srov. č. 6570, 6818. 
obmyslná: ,provedl-li ten, kdo kOLllpi! přídělový statek, o.p:ravy (adaptace) 

obytného stavení dříve, než by.lo rozhodnuto státním .pozemkovým úřa':" 
dem O' sch'váleli1.í koupě, ne'b)lll beze.lstným držiteJem statku Č. 13870. 
zda jest tu zřejmý a převážný pTospěch druhého (§ 1037 ohč. záJk.) 
jest posuzovati ni:{{,oli'V s hlediska objektivrniho, nýbrž se sUbjektiv,ní;ho 
stanoviska druhého, s hlediska jeho, poměrů a zájmů Č. 13870. 
nepodivý držitel vkladní knížky, dané vě'řiteli ,do zástavy, jest zavázám 
k náhradě i'n1erese vlastníku této kní'Žlky č. 1432·7. 
poctiv.ý držitel stává se držitelem nepoctivým, ja:kmile mu byla dOnl
če:na žaloba l1a vydání věci, kterou drží č; 14327. 

Držitel díla viz heslo n á hrad a š k o d y (§ 1319 obč. zák.) rozh. č. 16068, 16671. 
- sousedního pozemku viz heslo: s o II sed s k é 'P r á v o. 

Dříví: zrpmcorvání jetho; pojem Č. 13252. 
koupě dříví »OIa stojato« není ;kourpi nemovité věci Č. 13905. 
by:lo-li proda.teli dáno -rQlvolení k vykácení d,říví na stoja:to v rozsahu ne
poměrně menším, než bylo ve smIollvě předpokládáno, může kupi.te:I- od
Sltoupit od smlouvy pro dodatečně n:astalcu nemožnost lk pInění č. 14406 
(lOr. 5b. č. 2'119). 
,nl,e j.e prekái-kou snÍ'želUi-a smluvného plrnen:ia podl'-a § 8 zák.- Č. 121/1921, 
že strany pozdejšou úmluvou, uzarvrenou po 1. j.aTIuári 1919, vylúčily mož
,nosť sníženia ako aj zvýšeni a tohoto p11·nenia Č. 15649 (IÚ,r. sb. Č. 2955). 
sníželfl1e úplaty podl'a § 8" zák. Č. 12ľ/1921 móže sa stať len po úprave 
l}Jodl'a §§ 1 a oas!. -cit zák, a to len po hranku, určenú smlouvou uza.:. 
'VTeinou pred 1. janll'árom W19 Č. 15649 (io'r. sb. Č. 2955). 
s les'ným majetkom 'bývalého král'ovstva uhorského preš:ly podI'a zák. Č. 354/ 
1921 na stát aj p:oh.J'adá,~ky s'amosttlJtných l'esný'ch správ za odpredané drevo. 
pro:H obyvalterom maď'arským č. 16262 (Úr. sb. Č. 3377). 
p;fOti tomu, kdo podle smlouvy Q. prodeji dříví ze zwbraJll.ého lesního ma
jetku, nevyčka!v jejího schvá,le,ní, skute.čně těži.! drřivf a složi'!' na šekový 'účet 
S. P. Ú. jistotu za těžernÍ dřívf, je stát oprávlněn sra,ziti si z jistoty částku, 
'kterou slo.žitel za dřfví skuteČlně vytéžil, třebaže smlo,uva :netbyla potom 
sch'lálena č. 16619 (Dr. sb. č. 3625); srov. č. 12253. . 

,Dubling viz heslo: ž a lob a (ž a ]'0 b 'll í ž á d o s t) rOiZh. č. 17127. 
Důchod V'iz též hesla: měna, náhrada škody, ochrana! 'nájemníků 

(rozh. č. 17108), ,pozemková refo.rma (§§ 73 až 75 náhr zák), za
m ě S' t TI a n c i žel e z nič n í, z a, o. pat ř o: v a; cíp n žit k y. 
pokud jest ve smyslu vyr. ř. Č. 337/1914 vyrovnacím řízerním dotčen nárok 
,na p'Iac€lní dO'žiV'otní renty, k jejímuž placení se vy;rovinací dlužnik p,řed za
-hájením vywvnadho, řízení zavázalI smlouvou, zejména, pokud jest 'QP;ráv
lJ1:ěný odkázán na kvotu z jednotlivých dávek, či jest ná1"OK na p],3Jcerní '[enty 
určiW jednotnou částkou (,kapita·l:i'So'V·atil), z niž by pa'k bylo d-luiníku platiti 
'kvotu jaiko z každé jiné pohJ.edáV1ky podrobené vyrovmáni podle schváleného 
vyrovná:n~ Č. 13652. 

Důchod invalidní a starobní viz hesla: ex e k u c e ,n. a .p I a t y, P o' j i š t ě n í pen,.. 
sijní, sociální, pokladny bratrs,ké. 

DůchodkOvý trest: zatímní zajištění majetkových trestů ,d'Úichodkový'ch podle § 567 
dft.chodkového tl'est. zák. se týká i tresltů, které v zahájeném trestním 
dur:hodkovém řízení ohviněnému :podle pov:J!hy přípa'du teprve hro.zi, 
třebaže mu nebY'ly je:Ště nlo'ženy Č. 13966. 
k 'Povo1:ení zajišťo'Vací exekuce důchodko,vých trestů podle § 567 důch. 
trest. zák. stačí, 'alby příslušný úřad o zaji'šténf požádal; soud .není 
oprávněn zkoumati aJruI potřebUl zajištění aJni rp-řiměřenost požadované 
výše zajištění; ueni proto ,potřeba, aJby úřad 06vědčo'val ohrO'ženi, alJ1iž 
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třeba l1ěja'kého spravem Jmou cestou než právě jen konečným vyříze
ním trestní věci ,dil,chodkové Č. 13966. 

Důchodová daň viz heslo: d a řl d ů c hod o v á. 
Duchovní správa, duchovní správce vjz též hesla: far á ř, i s r a e 1 s ,k á n á.b 0-

žens'ká obec, 'kongrua. , ~ 
za »příslušného duchovního spr~vce« ve ~myslu § 12 za'~. c. 320/1~19 ne,lze 
po:kládati toho, kdo nemá podmmek, ktere by ho P?dle u ,sv t a v y (-ceskoslo
venské) drkve činily zpusobiltm, ~by. byl ]~enova;n fararem nebo pom~c
ným duchovním správcem, trebaze Je~t C I r k ': ~ uS~aJ~Ů've.n duc~ovmm 
správcem; ten, kdo nemá těchto podml'llek, y~:~m?z.; byb alm .plat.n~. dele~ 
gován přís,lušným duchovním správcem Ik pnJlmam sIavlll'ostUtho pnvolem 
k sň,atku č. 13309. 

Dukát čs. viz též heslo: .} o s y. 
_ mÚ'že být předmětem 'koupě Č. 14746. 

Důkaz: list'Ín9_mi viz heslo: listina. 
s věd e c k Ý viz heslo: s věd e k. 
výslechem straln viz heslo: výslech ~tran., 
zkouš'kou krve viz heslo': otec nem,anzelsky (zjištění otcovství 
.kJrevlOí zkouškou). 
znalecký viz heslo,: z'nalec: 
z n a I e c kým s věd k e m viz heslo: z n ale c k Ý s věd e rl<. 
v k o,n tll mač ním říz e n í viz heslo: r o z s ude k pro z m e š k á n í 
ro~h. č. 16976. 
v .TI e s p o Ir;ll é m říz e,n í vilz heSlJ.o: nes por;TI é říz e n f (§ 23 rozh. 
č. 15910, § 34 rozh. č. 16784). 
vod vo 1 ac ím ří z e,n í viz heslo: 'od v 0-1 án í. 
v rO-zlukovém řízení viz heslo: rozlu·ka manželství .(ří'Zení). 
v odvnladm ří'zení ve vécech op r a c o v -ll 'í c h (§ 33 zák. č. 131./1931) jest 
pTolV"ésti důkazy zásadně př~mo odvolacím soudem (§ 276 c. ř. s.) Č. 13558. 
usnesení podle § 283, odst. 2 c. ř. s. jest usnesení průvodní, kte.ré nelze na-
p,aJdJ!ti samostatným Qpy,a:v:ným porostředky:my Č ... 13690., .. 
byla ... Ii jedna! strana slyšena k ·dukazu pns'e:me v prve stohcJ, nelze ~ruhou 
st-r'aUlu v odvO'l'acím řízení slyšeti k dŮJkazu o téže srkutkorvé okoLnostt, a to 
ani nepřísežně č. 14260; srov. č. 7794 Sb . .n. S.; č. 5933 Ol. U. n. ř. 
stmn,u s,lyšenou v prvé ,stolici přísežně mú'že odvolad soud znovu vyslech
nouti, ovšem s upozorněním na přísahu již vykonanou Č. 14260; g,rov. Č. 779-4 
Sb. ,no s.; č. 5933 GI. U. n. ř. • . ,. " 
§ 15-8 o:bč. zák nevadí tomu, aby byla nemoznosrt zplozeJ11 dltde manze~en; 
do-kázáJl1,a v)'p'D'vědí mJ!nže·lů slyšen)fch o tom k důkazu c. 14976; v temz 
smyslu č. 12972, 7677, 4391, 1452. .. . . 
Inestaci .důkaz _-POUhým :p i sem TI ý, m dot~zem ll, p~ruc~1k,~, zda souhlasl 
nn a manže.Jská matka s .provE~deI1lm z'kousky krve c. 1::>863. 
vadnost nostupu soudu při, provádění znaleckého ,důkazn Č. 15907. 
slyšení z'~:ake k dli znaleoké pHsJ!hy musí by'ti provedeno pii :r.dku a obe-
slIan k němu strany č. 15907. ,~ , y 

preIDluse dukazů není v řízení 11 e s por n e m mozna c. 15910. 
provedení dúkazu, vyho'V-ujid právu platném,u v ~izině, kde, byl, dÚ'kaz pro
veden, avš,ak nevyihoV'ujíCÍ tuzemskému pra'Vu, Jest pIa-tne (zasa:da lo.cu5 
regi,t actum) Č. 16213;~ ..~ v '" ':r' :",' 
vadnost prove-de,ní dukazu, jesthze doza:du']l'Cl soud nepozadaJl dozadany 
soud italský za Zlpravení a. .dni a mísy tě" v němž bude Pf?,:ed:fi:o vžád~n,é opa
tření (výsle.ch s'Včdků), aby :{~čas.tnene str!ny ~ohl! byb p~~ nem pnton:my. 
mohla-li přítomnogt stran mltt vhv na prllvodm vahu a vysledek p·cmrade-
ného' důkazu il odvol\ací soud to schvám č. 16213. . 
byla-U odpů;cem popřena skutečnost, která l?á býti dokáz~na listi,nou, ~e 
provedení ,důkazu naří-diti prŮivodním usne~ellJ.m (§ 277~ <;. r. os.) č. 16~~4. 
odp'ol'uje-li se odvolaCÍm dilvodem nes.pravnemu ocenem pTUvodu, ,SpHW-
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nosti skutkových zjištění soudu pnTé stolice, musí Od\TOIó.cí soud .podrohiti 
správnost tohoto ocenění svému vlastnímu přeZ'kumu a ·hodnoceni č. 16372. 

Důkazní břímě ve sporech o náhradu- šk.ody viz též 'heslo: náhrada 
š'kody (§§ 1296 1298,1311,13191320 ohč, zák), ve sporech od
p ů'r čích viz he~la:: ,k o,n,k tl rs (§§ 29 a dat konk. ř.) a od pll r č í 
nárok 
důkavní břímě ve sporu ·0 zá:půrčí žalobě (§ 523 obč. zák) Č. 15968. 
k otázce důkaz,nilho břemene ve sporu o vrácení peněz ze zápůjčky neplatné 
pro Inedostatek zřízení i!1otářskéhD spisu, namítá-li žtlJlovaný manžel, že mu 
marnželka dala z.aža'lovanou částku na spole.čné živohytí Č. 15756. 
důk,aznf břímě ž·a,lobcovo ve sporu p:roti advokátovi o .náhradu škody z dů
vodu, .že opožděným ;podá,ním ,odvolání byl zavilll'ěn nep.řÍ'znirvý v}'sledek 
rozepře č. 16102~ 
kdo žaluje na :náhradu škody zi)Jůs-obené :podle tvrzení nedbalostí -n-ěkoaka 
osob, musí dokázaH, že škodn)' výslede'k nastal nedbalostí každého ze ža
lOV'é\Jných; důkaz-nt břímě je v takovémto případě ulehčeno poškozenému 
jen potud, že nemusí dokazovati určit), dB 51wdného výsledku, který při
padá na kazdého z nkh 'č. 16430. 

- ve sporu o pod-dlužnické žalobě Ip-odle § 2 vyživ. záJk._-- musí žalobce doká
zati, že ve-dI proti ž·alovaillému exekuci na mzdu, která příslušÍ' osobě práv.ně 
zavázané k výživ-ě, výcho;Y,ě neho zaopatření č. 16503. 
dokázwl-li ža'iov'aný 'v odptlrčím sporu mimo 1mI1lkurs, že jeho pohledávka 
hyIa pravá a splat-ná, náleží vždy odporujídmu věřiteli- důkaz, že :věřite'l 
nalbyl zajištěni nebo uspdk,oje,ni Ť-3!kovéto Ipoh-ledávky pletichami; 'odp4,rci 
,pa'k náleží ,dokáz-ati, ž,e mu neby.ly plelti-chy ZJnámy č. 16420. 
důkwznÍ břímě .nestíhá v pří'Padě § 32, Č. 1 -lmntk. ř. konkursní ,podstatu, 
nýbrž odpůrce odpm1ovatelfr.v musí dokázruti, že konkursní podsta~a nebyla 
zkrácena o.dporovate'lným jednáJnim Č. 14601; V témž s:myslu Č. 10865 . 
na železnici ne-lze požadovati, 'aby uváděla d-Ů'vody pro to, po případě do
kaa:ov,ala, proč se ji zdála z-vole-ná cesta pro odesHatele Lnejvýhodn.ějši 
Č. 13781, 
IneJnÍ věci žalobce o OlblliO:VU směne.óného SpD-ni, aby tvT:dil a dfYkázal, že 
tu nejslQlu !podmínrky pro 'vyloHčení žaloby -o ohnovu po-dle § 556 c. ř. s., 
'nýhrž jest na ž,d'ovruném, -alby se proti ž·al.o:bě Úl obnovu bránH námitkou, že 
jednal ll! hlavním sporu bezelstně a 'že mezi tím pozbyl svých směnečných 
1l:Lároků proti třetíim 'Osobám č. 13-5·36, 
důkaz-ní břímě podle § 32, odst. 2 zák. o poj. smlouvě Č. 13906. 
důkalzni bHmě .při obchodní zvyklosti Č. 13928. 
iClllolbce domá;hClljící se ,náhrady škody podle § 57 zák. 'O -pův;od. právu nebo 
nároku na o'bohace'll~ rpod!le § 58 uved. zátko musí po skutkové stránce ná
,ležitě -doložiti, že a proč šlo O' dílo umělecké hodnoty; nestačí pouhé tvrzoní, 
že ,napodobené plány byly_ dí'lem stavitelského umění C, 163-77. 

Důlní viz hesla: hO-ry, rp'O,jištění pensijní. 
Dům viz heslo: 'llálhr_ad.'Cl; škody (podle § 13-19 obč. zák. a -Odpovědnost ma

jitele domu), 
Duševní choroba viz he5!la: náhrada škody (§ 1326 obč. zák.), manžel

ství (nep'latnost m,anželství), pořízení poslední a zpfi
sobilost ke sporu. 

- do j.aké míry jest někdo schopen samostatně sprrav-o:vati své' záležitosti, musí 
býti tehdy, Iby,f-Ii vyšetřen duševní stav, zji-štěno- posudkem- znalce oboru 
,lékařstvf Č, 16190; srov. Č, 3607, 

Duševní práce viz heslo: 'P o j iš t ěn í .p e n si- j n í. { 
Důvěra v pOzemkovou knihu viz heslo: k·n i h a p o zem k -o v á. 

- k zaměstnanci -viz heslo: z a m ě stn an c j so II kr o m Í. 
Důvěrné sděleni viz heslo: s o u těž ne k a 1 á (§ 10, odst 3), 
Důvěryhodnost viz heslo: advokát (zápis do sez!fl.amu). 
Důvod dovolací viz hesl'Ů: d o vol á oll í. 

Exekuce 

dědický viz hesl-o: p Ů' z II s t a I O S t (dědická přihláška). 
k nabytí vlastnictví viz heslo: p 'ř e vod v 1 a s t.fl i c tví. 
rozluky viz heslo: r o z I u k a. 
rozvodu viz heslo: r o z v o- d. 
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zprošťující viny viz hes'Ia: a II tom o·b i lov}' z á k o n, n á -lI rad a š k o d y 
drahou. 
žalobního nároku VlZ heslo: z měn a žalob y. 

Dvojné pojištění vi'Z heslo: poj i š t ě Jl í s mI II v n í. 

Edice společné listiny (čL XLIII uvo'z. zák. k c. ř. s.) viz hesl-o: 1 i s t i fl. a s p 0-
1 e čná. 

Ediční povinnost v 'll e sp o rn é m říz elTl'Í viz heslo: -ll es,p ar n é říz e n í 
(§ 34 negp, zák,), 

Edikt draže-bní viz heslo-: dražba vnuce·ná nemovitosti. 
Efektivně, efektivní vj'Z hesla: di f e r e n Č fl. í ob c 11 od y,' :ffi ě II a. 
Elektrárna: k vymožení ,peněžité pohledáV1ky -nelze vésti exekuci zmocněním k vý

povědi smlouvy !pQivilO,ného s elektrMnou o dodáv.ámí eIektrického proudu, 
kterážto výpověď jest podminkou zára.veň zaba:veného· ·náwku na vydání 
jistoty, příslu-šejidho dlužmíku proti elektrámě rpři síkončemí odběru; by.la-li 
exekuce 'přece povole-na, má i elektrárna jako poddlužnice právo k rekursu 
Č, 13798, 

Elektrické vedení: '0 tom, zda olb~·c 'v Čechách u.čini'1a o p 'Cl t:ř e ,ll! í k z a b r á -
ně ,n í nebezpečí hrozícího chodcům z přetrženého drátu elektri-c·kébo vedení 
pro 'osvětlov.ání obce, ne,lze rozhodovati pořadem práv,aj pokud uM_ok na 
náhradu škody jest vyvozován z v ad,u Ů' s' ti elektrického vedení, jest 
o ,něm ,roZlhodovati po-řadem práva Č. 13490. 
t,řebaže sÍ'1a ·drátu elektrického vedení nelvyhovova!lCl! předpisům 'Ů elektric
kých vedenich, neodpovídá majitel elekt'rIckého vedení podle § 13-19 obč. 
zák z,a škodu přetržením drábu, byI-li drát přetržen při mimo·řádné nepo
hodě, p,ři niž -se trhaly i dráty v .předepsa1né -sne; bylo povinností obce, ruby 
da:la po nepohodě v,čas prohlédnouti elektro:vodrnou 'Síť Č, 13490; srov. 
Č, 1371, :0149, 2167, 

Elektrický podnik všeužitečný (elekms.ce soustavná) (z~k, Č, 438/1919): doda
toóným udelením pov.ole-ma na z:riadenia elekk vedeni-a všeužitečného 
elektrkkého· podniku nez-3!l~·iká prorUprávnQsť porušeni:a držby, ktorého 
s,a dopusti,I dektri.c:ký -podnik tým, že zriadH elek-k vedenie ,na cLLctz,om 
poze'mku p 'r e d udel,e!ním úrad. povoleni-a a hez súhIasu 'Vlastníka po
zemku; vlastnik pozemku ,nemo-že však ,požadovať už odst.ránenie ve
de:nia ale "len- zistenie porušenia držby a náhradu škody sposobene.j mu 
do ude-lenia úmd. rpovole,nia č. 15878 (Or. ,slb. Č. 312.t). 
náhrady škody vZln~ld-ej zria,de,ním a udržov'aním elektrického vedenia 
po lude-lení úradného povoleni.a všeužitečn.éhD 0lektric,kého podniku ne
možno sa domáhať žalobou pred riadn)"mi súdy č. 1587'S (Or. sb. 
'č, 3121); sro~, Č, 963, 

Elektrisace venkova (zák. Č. 139/1926): podnikatel, který provedl stavhu ele:krro
vodné sítě ·a sta'i se j-ejí..m vlastníkem, nemá zásadně nárok na. pon;ě:mo~ 
čá,st stavebního ,příSlpěv.ku podle zák. Č. 139/1926, darného ohc'!' k l1hmde 
nákbdů eie'ktrisace hr'azených 'Obd, Hehas ho mělo hýti upotřebe,no k ode
Ipsání investic na elektr. zařízenf Č. 15820. 

Elektromotor viz heslo: r -a d i 001 r o z h I a s. 
Erár vi:z heslo: stá t. 
Evangelická farní obec německá: může s~ o ~ol\d~ív exekuci k vymožení .příspěvkú 

ucházeti i e'll prostřednidvÍm pohttokeho uradu Č. 13181. 
Eventuální maxima viz hes-ln: ž a lob a pod I e § 35 ex. ř, 
Exceptio plurium concumbentium viz heslo: o tec n emall žel s k )'. 
Excindační žaloba viz heslo: ž a 1'0 b a op o dle § 37 ex. ř, 
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Exekuce a bezdůvodné o'lbohace'ní vyro. věřitele viz heslo: obo
ha c e!ll í bez d ů vod TI é. 
a d 'a TI ě, dá v k y v e ř e j n é viz hesla: daň, dra ž b a v n u c e.fl á n e -
movitosti (§ 216, Č. 2 ex. f.). 
a 'konku r5 víz heslo: 'k o nkurs. 
I é tací viz níže § 69 ex. Ť. 
I h ů t a pod I e '§§ 65 a 266, o d s t. 2 ex. ř. viz níže lhůta podle § 65, 
exekuce § 256 ex. f. a heslo: p.rodejové říze.ní. 
na če,katels'ké p,rávo dlužmíka z fideíkomisární sub
s t i t u c e vi,z heslo: f i d e i k 0- m i s á rr ,n í s u b s t i t li C e. 
ll' a :k u t.i s k a viz hesIo: ho rr y. 
a 11 á'll rad a š k ,o d y viz heslo: n á h·r a d a š k o .cl y (o:dpovědnost vymá
hajídho- věřiteIIe). 
na stavehní přís'pěvek pod,Je zákolna o stav. ruchu viz 
heslo: stavební ru ch. 
odklad viz hesla: odklad exekuce, vyrovná-ní zemědělské. 
a! IP o zem ik O' v á r e f.o r m .1: viz heslo: IP o- zem k -o v á r e f o' r m a (příd. 
a náhr. zák.). 
proti dědici viz heslo: dědi'c. 
proU nezaměstna'ným (zák. č. 34/1934, Č. 251/1935 a další) viz 
heslo: .nezamě,stn-alllí. 
pro t il P o Z li s tal ° s t i viz heslo.: p o z Ů s tal 'O S t. 
proti státu viz hBslo: stát (exekuce). 
:p _r -o ti z e'll ě ,d ě I c Ů -ll viz hesle.': zem ě děl c i a vy r o v oll á ln í ze
mědělské. 
<l! p: ř í roč í vi-z heslo: IP ř í roč i. 
přísaha vyj,evovací viz heslo: přísaha vyjevov,acÍ. 
ve věcech nesporných viz hesl.o: nesporTI,~ řízeni (§ 50 ex. ř.). 
a vyro'vnání viz heslo: vy.ro'V>oáni (§ 63 vyr. ř.). 
z mat e č,n Q. s t (n i co t -ll o s t) e:x e k II č>o í h -o říz e n í viz heStJ.o: z nt a
te.',čn,o:st exekučního řízemí. 
ž a I -o b y z e:x e k II C e v z n i k 1 é vjz heslo: ž a lob a p.Q- dle §§ 35, 36, 
37,39,231,258 ex. ř. 
vymáhající věřitel, jenž vědomě nlavflhl exekuci -na 'věc lI1epatřící povilunému, 
nýbrž osobě třetí, odpovídá jí za škodu tím vznilklou; třetí osoha spolu
zavinna svou škodu a musí ji 'nésti stejn.ym dMe.m, jestliže věděla včas o e~e
kuci na svou věc a neučinHa nic na obra'Uu svého práva č. 13682; srov. 
Č. 16704. 
nellze. se d!Olmfrharti žalobou p-odle § 39 čt LlV: 1912 zrušení exekuce, v'edené 
podle p-lat'ebního pHkazu zúčtov,adho úst<3lVU, vydaného: podle § 7 nař. 
Č. 224/1924 II čJ. 13 úmluvy Č. 55/1930 proto, že dlu:inlk je Jla základě 
pravoplaŤ,ně schváleného vyr.ovná:ní povinen platiti jen 'kvotu. (kter-ou za
pl:atH) svého: záv,azku a ne celou exekučně vymáhanou pohledávku č. 1447L 
(nr. sb. č. 2154). 
smluvního zákazu postupu nemúže se dovolávati vě,hteI, který postup p.ro
vedl, ani vymáhající věřitel v exekuci proti postupLteIl (věřiteli) č. -14844; 
srov. Č. 11334. 
berní úřad j'a:ko zástupe-e státu při vymáhání daní v exekl1ónrm řízení soud
ním č. 14934. 
kto nadobudol podl',a § 3 zák. o zrušení sverenstv,a č. 179/1924 majetok 
driev sverenský po fiduciárovi a,lID ,najhližší č,aik"atel', 'Oie je povinný trpeť 
exekúciu, 've-demÍ na tento majetok pre dlhy zomrelého fiduciara na daniach 
a sociáJnych p<Íspevkoch č. 14943 (iOr. sb. č. 2463). 
súdne (exekučné) up.Jatň-orv'anie pohl'aaáV1ky ~ v:miklej v starých korunách 
rakú-sko-uhorských) na zák:lade súkiromnoprávneh-o úkonu, uzavreného pred 
26. fe>bru,ámm 1919 stranami, z ktorrý·ch jedna mala byd'Usko dň-a 26. fehruára 
1919 v Maď'arsku a druhá v tuzemsku - ·nie je prí1pustné, ho-ci g.a st,rany 
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ešte pred 1. -novembrom 1924 dohodly, že pohf.adávka má byť zarplaten-á 
v tuzemskej mene, v Slplátkach, pri zacho;vwní exekučného záložného práva, 
nad<>budnutého pred 26. feb.uárom 1919 (čl. 22 úmlu,"" Č. 55/1930) Č. 15162, 
(iOr. sb. č. 2627). 
k ukončení (§ 64 vyr. ř.) nebo zastavení (§ 65 vyr. ř.) vyrovlll,acího řízení 
'flelrle při povolení exekuce proti dlu.žníku ;přihliieti z úřadu č. 15189 (lir. 
sb. Č. 2643). 
jde-li o zaj-ištěni pohledávek státního pokladu, o nichž rozhodorv,ati přislUŠí 
správním úřadům, platí i o povolení a provedení exekuce neb zajišťovacího 
řízení pře'-dpisy e.xekučního řádu Č. 15659. 
pozůstmostní soud není oprávněn zmocniti -notáře, aby ved:! exekuci na ne
movité jmění povinného k vymožení po.p1altků přizna:ný'ch z'nakům v p'Ů'zů
sta-losilnÍm řízení č. 16025. 
ustanovení § 111, odst. 3 jedno ř. nelze užíti ;na notáře j-aJko, soudního ko
misaře č. 16025, 
soud pavolujkÍ eXelkuci jest oprávněn přezkoumati výpočet ~bytku vymá
haJné po:hledárv'ky ipO'dJle vykonanýc-h p']ateb, jak je udal sám vy,máhajicí vě
řitel v e:xekulČlnim náJVrhu č. 16380; srov. č. 9940. 
vYfioiVnaJCÍ správce jest v exekučnim řízení za,vedeném proti vyrov.nacímu 
dlužníku pře d zahájením vyrov-nadho řízení o d-luŽcn1kově jmění oprávněn 
k návlrhům jetU potud, pokud jest to součás,tí jeho povinností uložený'ch mu 
v § 34 vyr. ř., aluebo pokud mu oprávměi1i k podání -ná'Vrhu bylo výslovně 
uděleno (§ 14, odst. 2 vyr. ř.), -není vša'k v t8.Jkovém exelk'\.tčnLm řízení, byť 
vymáhající věřitel nabyl odděJ.ného práva a povolení úsohovy zahavených 
věcí v posJ.ednich 60 dneoh před zaiháj.e:ním vyrovnacího řízení, oprávněn 
nav.r:hnouti z,rušelHÍ úschotvy, po\'o,lené již Ipřed zahájením vyrovnadho- řízení, 
vydwní zalbavených věci ,a omeze,ní e,'xekuce č. 16875 (Úr. sb. ,č. 3.847). 
ad'V,oLkát, jehož plná moc prrávními nástupci zemře'lé stmny nebyJ.a ,odvo
,lána, j-est oprávněn vésti jménem zemřelé stra!ny exekuci proti odpůrci 
a v:šechny úkony v e!Xekučním řizťln~ na st-ram,ě vymáJhajídh-o věiitele se 
VYSkytující Č. 16911. 
soudním vymáháním dálV'ky z nemovitosti nen~ dlfIUhé knih.ov.ní zajištění téb 
dáVlky) by,la-li dávka již dřív,e kni-hoVi11ě zajištěna, třebas jen záz,na:mem podle 
§ 38, .Iit. c) Jmi'h. zák -a čL III u~orz. zák Je ex. ř. č. 15020. 
pOdle platehního rovkazu, v němž jest uvedenu, 'Žel předepsa!lJÝ převodní 
popJ,atek je podle záfk,ona s e' č k a t e 1,n Ý do schválení pop1latné sm!'nuvy 
stát. pozemkovým úřadem nehO' povoHti exekuci záznamem zástavního p,ráva 
0bez zajišťovacího piř!1tazu) Č. 15423. 
§ 1 ex. ř. (exekučni tituly tuzemské) viz též hesIa: devis,ová Op<1-

t'ření, vyrov[ná,ni (§ 63 vyr. ř.). 
neIze uznati za vykonatelný ll1á1iok co do p:řislušenství (útrat), je-li vy
konatelnost -odepříti :ná1ioku ve věci hllli\T1ní Č. 13225. 
Č. 1: není~H v pravop;latném rozsudku, Hmž byIa soudn-í výpověď prD

hlášena za účinnou, vyřčeno, kdy jest ž8.Jlorvaný povinen odevzdati 
lfllajlat)r lP',ředmět, ne,lze rpodJ.e něho porvoiliti exekuci vyklizenrm, tře
baže jelSt ze: soudní výpovědi zřejmo, že den, ke kterému se stala 
soudní výpověď, již uply,nu.J č. 13303. 

-- - - r.ozsude'k podle § 572 c. ř. s. lest e,x~Utčním titulem podle § 1, 
Č. 1 ex. ř., h)'lla-"li výpověď uZlnána za účinnou č. 14253'; srov. 
v témž smyslu č. 13303 a důvody Č. 1684 úř. sb. vid. a plen. rozh. 
Č. 10807 Sb. n. s. 

- - - pravop-latný rt1'ezití,mní rozsudek může býti exekučním titulem jen 
00 do přisouzených nákladů sporu, nikoliv však i proo práVlI1í" poměr 
nebo právo jím určené Č. 14975. 

- - - k exekučním titu-lům uvedeným v § 575, odst. 3 'co ř. s. 'náleží také 
rozsudek vydaný o žalobě podle § 1118 OIbč. zák č. 15328; srov, 
Č. 264, 6817. 

". 
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- - - jde-li o pravopiatný a vykonatelný nárok proti kontkursni podstatě 
může vymáhajkí věřiteli vésti exekuci podle § 126, odst. 3 konk. ř: 
na jmění podstaty přímo 'bez IP'růkazu, že konkursní podstata stačí 
na ~hradu ~d].uhů p~ds,taty a že správce otálel se sp,lněním nebo je 
odpIra! a ze ma:me byla hledána o9Pomoc u konkurslllbo komi
saře; Inestačí-li po v'lIniku exekučního titulu konkursní podstata 
k úplnému zaphcenÍ všech nCÍJrolků za podstatou, musf se správce 
podstaty exekucím pro jednotlivé pOh'ledáv,ky za podstatou bránW 
zalobou ,podle § 35 ex. Ť. Č. 15332, (Úr. sb. č. 2746); srov. Č. 13586, 
15371 (Úr. sb. č. 2782), 13081, 9586. 
keď bOlla kon-kurzná podstata odsúdená platiť do 15 dní a neplatila, 
muž,no proti nej viesť dhned' exek:úc1u .č. 15371 (lÚI. 'Sib. Č. 2782'). 
,nelze povoliti eXe\kuci, poda:l-Li dlužník (povi.nný) proti rozsudku 
odvoladho soudu včas dovp.Jání, které dO', doby vyřízení návrhu 
exekuč,ního nebylo odmítnuto hMm ,nepřípustné ani o .něm nebylo 
do té doby nejvyšším soudem roz,hodnuto Č. 15749; srnv. 'č. 11542. 

- - - vykonatelnost usnesení o povolení e:xekuce nezávisí v útratovém 
vý,roku ,na 'Cluručení příslušného usneseni povinnému Č. 16380; 
v témž 'Smy.slu ,č. 1197-8 i srov. Č. 11805 a 12519. 

Č. 2: je .... 1i pŮ'vo:dnjjm 'e~xekučním titulem směn:eóný platební příkaz proti 
osobnímu dlužmíku, niikdiv p'roti povinnému, kterrý lest j-en' hypo
te!k~nťm ,dlužníkem a proti němuž se vede jen v této jeho vlast
nostI' e:xekuce podle § 88, pOSIl. ndst. e:x. ,ř., muže pro útraty, při
~o.uzené vym~hajícímu věřite-li v' této exekuci, býti vedelna exekuce 
Jen na nemo.vItost, která pro něho j-est za,stavell1a nikoliv nal ostatní 
jmění- hypotekánního -dlužníka- č. 1'3618; srov. č.' 3940. . 

- - - útraty ,odvolacího řízení nelze podřaditi pod útraty směnebného 
pl'Rtebního příilm:zu, jenž by -hyl exekučním titulem podle § 1, č. 2 
'ex. rř. pro povolení zajišťovací exekulce 'za podmíinek § 371 Č. 2 
ex. ř. Č. 14575. ' 

Č. 3: ,nebyl-H podmllně:ný platební rozkaz, vydaný v ,upomí.nacim řízení, 
iPorvinnému dOfiučen, není ,exekučním titUllem č. 15394. 

Č. 4 viz -shora fiOzh. Č. 13303 a 14253 II § 1, Č. 1 ex. ř. 
Č. 5 viz též hes'l,o: pří s I II Š ni'Ů- s t v ex e Je říz e n í 'TOzh. Č. 17013. 

podle soudního smíru, jímž byly 'llprave4}y styky rodiču s dítětem 
ve smyslu § 142 obč. zák., lze vésti ,exekucI je," podle 'zásard ří
zení ,nesporného a jest pO:ViO'lá:n ik rozhodování 'o tom, jakých 'do
TIlucovackh opatření Jest užiti, opatrovnický soud Č. 13394. 

- - - SrVli~'?y ~e mOlh~u :: nespo,:ném -Hzeni shodnouti, 'že jedna z :nich 
~IOrzl vYJevo~acl' pnsahu pve.d nesporným soudcem; takový smír 
Jest e'::e1wčmm tItulem podle § 1, 'Č. 5 e'x. ř., Č. 14992. 

- - - p~o vyživ,~é, ze .~~o~a a odšlmdJl~ě'!1í manžeJtky plOdde § 1266 obč. 
zak. za usle vyzl'Vine ,nelze povolIti exekuci, pokud jde o částky 
splatné po smrti po:vinného manžela Č. 15357. 

- - - ,'ll'e1z'ť' povoliti ,exekuci podle srnku, jímž se povj1nný zavázal při
Zlpůsobiti v budou'onu přiměřeně 'ceny zboží, Hm .prodávaného ce-
nám vymáhající-oh včřiteló Č, 15887.' 1 

- - - soudní smk sjednaný v advokátském sporu obecným zmooněncem 
strany (manželem) není :p!la1mým exekučním titule:m, třebas hyl ta
kový zmocně-nec k uzavření smíru hmotněrp-ráv.ně zmocněn ,č. 16037. 

- - - podle soudnfho smíru .. jímž se povinný 'ž,elezlničn.f úředn~k zavázal 
platiti oprávněnému na výžhnn.é 'll:rč-itou 'část (zJ,omek) svých 5olu
žeb~í~h p,řijmu, které. mu 'hudou v.y:pláceny, vyjímaj-e ,některé jme
.nov!te. u:redené vedlejší příjmy (diety, paušály), ,lze -povo'Hti e:xe
kl~CI, Je.-h ~vý~e (objem) služehních p.řIjmt't dilužnílw'Vých p-rokázá'ua 

~ vykazem redItel1ství státních -dmh o služebnkh po,žitdch porvinného 
Č. 16397. 
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podle smínl uzavřeného ve sporu néko,li'ka žalobců o zdržovacím 
nároku ve smyslu zákona proti nekalé soutěži, který příslušel podle 
své povahy každému žalobci samostatně, takže každý z nich měl 
samostatný zájem a náro:k, aby žalovaný luero'zšiřoval zá'vadné le
táky, muže ,každý z oprávněn,ých vésti samostatně exekud k usku
teón-ě,n& svého nároku ze smíru Č. 165B. 
účinnost soudního smím, j~mž se lne manželský otec za:vázal vyplatit 
pro nemanže'Iské dítě c-dhytné s výhradou sou:hl-asu nemalf1rŽe;lské 
matky, třebaže dítě po sjednání smí'ru zemřet}-o a že se souhlas 
nemanželské matky i schválení smíru poruče,nským soudem staly 
teprve po smrti dí,těte č. 1652:3'. 
k rozhodnu ti. o n-ávlrhu na IPovolení elx-elmce na svršky a na důchod 
proti poviulnému lU,a Slovensku podle vykonatelného smíru, uz,avře
něho o soukromop'rávnkh nárocích .před tuzemským trestním SOu
dem, je p-říslušný soud uvedený v § 5 ex. ř. Č. 17013; smiV. Č. 11842. 

Č. 6: usnesen.Í' ,nesporného soudce o povoIenÍ donucovací-ch opatření 
podle § 50, odst. 6 zák Č. 100/193'1 se nes,ralo povolením exekuce 
podle' e,xekuč-níiho řádu (§ 1, Č. 6 'ex. ř.) om, že u.žitO' donucovacích 
pmstředků podle tohoto řádu č. 13284. 
v otázce zastwvení výkonu exekuce po-dle exekuoního titulu, vyda
n.ého- v nespo:mém říz,eni, jest i .přfpustnost opravný'ch prostředků 
POSuZOIV'at podle předpist't exekučního ,řádu ,č. 1.3402. 
za účinnosti zák. č. 100/1'931 jsou 'I1Iařízení civiLních soudů, vydaná 
v nespo-rných p-rá~ních véce,ch, potud exekučnim Htu'lem, pokud 
m<>hou byli vykonána podle § 50, odst. 1 a 2 řeč. zák č. 13449. 
USiIlesení, vydaná v nesporném říeellli, jsou vykonatehná, třebaže 
nenabyla ještě prá'Vní moci, a,Je jen dotud, -dokud nebyl proti .nim 
podán rekurs; jak-mi,Je byl však -rekurs podán, má to účinek od
,lda:dný, 'a ,e,xekuci lze vésti jen, jsou-li tu podmínky e:xekučního 
řádu pro exekuci zajišťovací Č. 13449. 
a1ui vyznačelním obs:ahu v odevzda:cí listině' se nestwla dě,dkká do
hoda opatřen,ím (rolllwdnutím) civillního soudu podle § 1, č. 6 ex. ř. 
Č. 15265. 
.při vý1k:,onu usneseni ,nes.poméh.o soudu pod-le § 50, odst. 7 zák. 
č. 100/1931 jde o e,xekuci na záJJ.Dladě exekučního' titulu uvedeného 
v § 1, Č. 6 ex. ř. a lest se říditi j, formálními předpisy tohOTo. řád'\l, 
ať e:xekuci .povoli.1 nesp'O'~ný sou,d (§ 4 Č. 3 ex. ,ř.), nebo e-xe·kuční 
soud (§ 4, posl. odst. eX. ř.) č. 17005. 

Č. 12: eV3'nge'lioká f'aJmi obec .němeoká může se o soudní e'xekuci -k vy
mQlženÍ přtspěvrků, udlázeti j e 11 ,prostřednictvím politirckého úřadu 
Č. 13181; .srov. Č. 11024 Sb. n.. s. ,a Č. 113 Med. sb. !Vfd. 
fliařízení o- vy11die:ení, vydané podle § 125 staveb. ř. č. 5/1889 čes. 
z. z. obec'ní mdou obce Jako stavebním úřadem p'rvn~ srtoEce, není 
exeku.čním titu.lem, i když okresní úřad potvrdil jeho vy1wuate,1nost 
Č. 14341; srov. Č, 12691. 

Č. 13: ,exekuční:m titulem ve smysllI § 1, Č. 13 e-x. ř. a § 72 zák. Č. 26/ 
1929 jest i dnlož'kou "ykOlnaterLnosti opatřený výka'Z »P-ensij.nrího 
ústavu soukromých drah«, v němri jest iplOji,st.ně matematicky vy
počten .nedoplatek, připa,daJjící na dlužntka., kterým má přispěti na 
lihra,du Ipoji'Stného břemetle:; .nerozihoduje, že se ,ne-dop~latek" žádá .na 
dluŽlní-ku najednou, nikOlliv p'o' částech Č. 13404; srov. c, 16819. 
výkaz nedop.J.a:tků na pojIs,tné pHspěv.ky .k revÍmí br.at<rSJké ,~o
ldadmlě je.n.ž .ne-n~ potwzen p,říslušným bálÍským heltmanstvlm, 
nýbrž 'báňským revknim úřadem, ,",emf e'Xekučním tituolem podle § 79 
Č. 242/1922 a § 1 e,X. 'ř, Č. 13605. 
nerozhoduje, že báús-ký reV'Ílrní úřad je podle § 7} odst. 3 vlád. nrař. 
č. 392/1922 delegován báňským hejtma,nstvím .k ,orvěřemí vy:konatel-
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nosti ~výkazů n~doplatku na přIsp,ěV1ky .ctIluŽlné revírní hratrské p-o
!<Jla~ne, Iflel~y~a-h ~kolnos.t ta z exekuónih.o návrhu zřejmá aniž 
v n.em osvedcena c. 13605. 
vy'~onatelný 'vý'kaz .nedoplatků o 'Pojistném vydaný úřadov,uou 
>:VSeQbe.Dné~,o pensijního ústa'vu«, jest e:xekuč~ím tituilem podle § 1, 
c. ,l3, mkoldv podle § 1, Č. 1'9 ex. ř. č. 16819; sr,ov. Č. 13404. 
podstat'nou náležitnsťou !}sttny o .y_)rkaze nedoplatkův II Ú rad o v n e 
VŠ,eŮ'be.c~ého penzi}n,ébo, ústa'vll, opatr~neJ doložkou -o jej vykona
t~l.nlOstJ J.e, aby podplsana boLa kmme fla'ctllteťa predsedom úradovne 
~Joho namestml<Oim) Č. 16351 (Or. sliJ. č. 3427); srov. Úro sb. 
C. 2648, 3245 a Sb. n. S. č. 11239, 12772, 12875. 
vYkonateln.é pJ,atelbní vÝll11ěry a výkazy Inedoplatků vodních -ckuž_ 
ste!," ~ se, v~kon.áva,jí jen politi-oko u exekucí, podcud to nařizuje 
zvláštm,1 'P~~dplS; nero~hoduje, že .výikaz nedQplatkú byl opatřen 
o~resmm uradem dolozkou vylkJOtnateilnosti Č. 15668' srorv Č 9846 
9359. ' '. , 

po~"~ v.ýměru správ,niho úřadu, jfmž nebyl z ř e tel ln ě zrušen exe
~1\1,onl tl«:1 I~odle § I, č. 13 ex. ř., nel'Ze zrušiti exekuci podle § 39, 
c 1 ex. r. C. 16696. 

Č. t6
y

: n~lez rozhodčího soudu 'Podle § ll, odst. 2 zák. o poj. smlouvě 
c. 50111917 o útratách není exekučním titulem ..po-dle § 1, č. 16 
ex. r. c 15129; srov. Č. 8409. 
roz?ndce Inem~,~e podle row.'o,drčiho výroku, kte'rým bylo skaně 
~lo~en:? za:p,Iatlti rozhodcům náklady řízen.í, vésti ex,eku-ci k vymo
zem techto "áfi<:ladů č. 15697. 
k illárvrh~ n~ povolení exekuce podle vý.roku -vydaného rozsudIm, 
I;0volwnym umlm,;ou ~stran :podle § 577 c. ř. s., nutno připojiti také 
umlllvu o rozsudim c. 16975. 

Č. 17
y

: i notářské Slpisy zříze·né v rakouském státě jsou podle vlád nař 
C. 145/1919 ,:"elmč.nimi tituly, podle kterýCh lze pocvaliti ;. vy~ 
k~t1iatt e:xekycl

v 
v tuzerrns·ku, vyhovují-li podmil1kám § 1, č. 17 ex. ř. 

(§ 3 ,no~. r. c. 75/1871 ř. z.), an~,ž třeba pr-Ltkazou vzájemnosti a 
po~rz~nl o t.o~I?-, že rakouský uOltM jest oprálV'nen 'SIpiso~ati notář
ske spisy s uClulkem vyk-O!t1atelnosti v tuzemsku č . .1B367. 
vÝll~'am Poz!flám~ vykJ()n~teL?,osti ,;ymáhamé pobledávrky, zajištěné 
podle vylkonatelneho nlOtá'I1skeho Sp11SU pro e:xekuei .nucenou ,draž-
hou nemovitosti č. 14724. ' 
s!ll-luvIH-li s.mluvci ve vykonatelném l1iotářském spise splaiJnost ce
-leho ctl~hu } pro IpŤnpad prodlenf dluŽlnikťt s placemím úwkťt jeJichž 
platehm lhuty byly urótě smluveny, stačí pro -polVO'tení ~:xe!kuce. 
tvr~í'-,li ,vymáhající věřitel v exekučním ,návrhu) že povinní jsou 
d'luzm urokYi pO'V1nným náleží provésti s'Porem podle § 36 ex. f. 
diik.az o tom, že plni,Ji své závazky; chtějí-U si vymoci zastarv'eni 
exo~uce č. 14850. 

Č. t8 viz též 'Shora razh. č. 13303, 14253 li § 1, Č. 1 ex. ř. 
v-e v V ~Jké Praze j,est i po zřízeni okresnfho 'Soudu e;xekučního při
slusny, k yQIV?l~n~' exek~;:e vyklizením nemovité 'V"ěci podle mimo
SO!ldJUl ·yy.~ovedL lajka dnve okresní soud, v jehož ohv:odě je ,přeď
met -najatý nebo ,pachtovanv č. 14277. 
vy,t;uÍlhajíd věNtel podal HstLnný dťiikaz ;podle § 565, odst. 3 a 4 
c. ľ. s". předlo~il-li ,opis mimosou~ni výpovědi, zpáteční lístek po--, 
depsan,..v . VY!?OVl'~any~ . .a dopis podepsa/fl.ý vypovídaným, v němž 
prohIasuj-e, ze vypnved nebe~'e na vědomí č. 15007· srov č 15127 
12826, 8425. ' ..., 
vymáhající 'věĎitol !ln.,.1 Iist,nný dů,kaz podle § 565 odst. 3 a 4 
c. ř. s., :přediložiI-H opis mimosoudní v)'povědi s Ipot~rze-ním advo-
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káta, že opis souhlasí s prvopisem, a zpátečl1i líste'k s podpisem 
povinného., i když ze zpátečního lísuku nen,í rpatm-ý obsaJh dopis-u, 
jehož se týká Č. 15127; srov. č. 15007, 12826, 8425. 

Č. 19 viz též shora rDwh. č. 13404, 16351, 16819 u § 1, č. 13. 
soudlní exelru'ci lze ,povoliti teprve, až ná,lez roz-hodčího soudu ne
mncenské pojišťovny bude p-ravo,platný, a 'podle exekuční žád-osti, 
'k niž musí býti přiluženo vyhotovení e:xekuč,ni!ho titulu s doložkou 
vyi~onatelnosti č. 13308. 
exekuční tituly podle čL Vl zák. Č. 130/,1930 viz též r o z hod -
'll U t Í u § 1, Č. 12', 13 a 54, P o s L o d s t. ex. ř. 
výkaz ošetřovného, vydaný ředite.\.swím zemského ústavu pro cho
romyslné, není rozhodnutím, po přÍlpadě opatřením správn.ího úřadu 
ve smyslu čt VI zák. Č. 130/1930 a nelze jej vyklonati soudní exe
kucí č. 13784; Sf{)lV. všruk č. 14380. 

- - - moravskosle:zsk)' zemský fond }est opráv,něn nav,rhuouti exekuci 
k vymožení útrat za ošetřenI ve veřejné nemocnici na Mo-rarvě a ve 
Slezsku č. 14380. 

- - - výlkaz ošetřocvadch útrat, cvyda;ný zemskou účtárnou, jeho,ž prav,o
platnns,t je potvnena- z,emsJ.kým úřadem, 1est exekučním titulem 
podle tl. VI zák. č. 130/1930č. 14380; ji'naik č. 13784. 

- - ~ platenné prfka:zy českiolS~oVenSlkého zúčtov<3!cieho ústavu, opatrené 
doložkou ip'favoplatll'osti a vykoruaí-eľnosti, treba poMadať podl'a 
2. vety, 8. odst. čl. 13,. úmluvy medzi československou republikou 
a kra!'ovstvom Maďarským č. 55/1930, !lod!'a § 1 zák č. 51/1930 
a ]>od!'a ól. VI zák. Č. 130/1930 za tuzemské exelmč"é tituly 
č. 15156 (Ú". sliJ. č. 2620). 

§ 3 ex. ř. (povoleni exekuce) viz též jud i k a t u.r ti 'u §§ 7 a 54 ex. ř. 

není-li z návrhu na povolení exekuce zřejmá jeho ,nepřípustnost, p-ovolí 
soud exekuci, ,ponechávaje dlužníku, aby si vymohl zrušení nebO' ome
zeni exeku.ce Č. 13212; srov. v témž smyslu č. 1527. 
není úkolem 'povlo.Jení ,exekuce, aby byla pOVlolelI1J3I pro. všechny budoucí 
mo-žniO:sti; .není-li dosud jisto, jaký osud sti'hne užívací -právo na dražené 
nemO'Vitosti při :rozvrhu nejvyššÍlho !podáni, zda se totiž z něho st3Jne 
peněžitá poh:Iedávka, či zda zůstane .jinakým maj.etkovým .právem. na 
které se vede exekuce po'dle §§ 331 -8. násl. ex ř., nelze již ny-nÍ povoliti 
exekuci zabavením a :přiiká'záním pohledáVlky, která hude snad po pro
vedet1Jé dražbě :příslušeti povinlnému }a1m peněžitá náhrada zkapttaHso
vwného užívacího práva Č. 13212. 
lze povoHti samostatnou e:xekuci k vymoženi j.e'll úrokl! podle exe'kiuč
ního titulu, jímž :byly přiznány vymáhrujídmu věřiteli úroky s.polečně 
s jistinou č. 13780. 
lze pov'Ůliti exekuci na morvité věci dlužníkovy v moci osoby OSoby 
třetí, třebas vym. věřitel v exekučnfun ná-vrhu netvrdil, že třetí osoba 
jest .ochotna vydati sVifšky Č. 1'3795. 
rpodle § 5, odst. 2 zák. Č. 240/1[-124 nelze povoliti exekuci jen pro po
hIedávky, které vz:ni,kly' před .příročím a v 'kankursu by ná,ležely dD 
3. třídy č. 14075. 
přím,čí nestíhá pohledávku, pro kterou pří-sluší věřiteli 'p1"áv,o na o d
děl e 'll é uspolwjení oČ. 14075. 
neobsahu,je-li exekuční titul podle § 63 vyr. ř. závaz,ek k placeni úroků 
ode dne dospělosti nezaplacených splátek, nelze porvoHti exekuci k vy
možení úroků, byť· i vymáhající větitel měl podle hmotného práva ·na 
ně nárok Č. 14141. 
upl-atnění věcn.ého ručení za dávku z majetku podle § 62, zálk. č. 309/ 
1920 nemůže se státi přímým e::xelklUJč-'llim zárkrokem pr;oti novému vlast
nrku nemovitosti, nýbrž teprve zvláštní p,latelbnf v)rzvou ve smyslu pf U

váděciho nařízení č. 463/1920 (k §§ 62, po příp. 61, posl. odst.); je-Ii 
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e:;ekuóní náyrh .opřen jen .o platehní ~ýzvu, znějící ma bývalého vlast
mka .nemovltosti., ne:lze mu vyhověti c. 14318. 
pŤíp~lstnost exe~uce' rprr~ti ~~.\it~eJi soukm~é ~ernoonice s právem veřej
>flO~,tl, na p~,?Je.d:avky pfI.~l~se'llC1 mu z.a lecem v této nemocnici; vymá
h?JICt\~U vente'h, must bytí dána mož,nost vyjádřiti se o pmje'Vl1 okres
""ho uradu, danem podle čl. Xl Č. 2 zák. Č. 123,/1923 č 1 '"53 (U' r sb 
Č. 2266). ' j. ~ '. 

smluvili-li smluvcj ve vyilwnateIném notářském spise Slp.Jatnost celého 
dluhu i př! prodlení dlužn~~ů s placenim úrúikú-, jejichž p:latehní lhůty 
by!y urCi'te smluvelllY, sta,cl pro povolení exekuce, tvrdí-li vymáhající 
v~nt;;l v e~e~učn~m návrhu, že povinntÍ jsou dlužni úroky; povi'fliným 
naleZl provv~~;t1. sjI?orem lP~dle § 36 ex. ř. důkaz o. tom, že plni:J-i své zá
vaZlky, ehteJl-h Sl vymneI zasta'Vení e'Xekuce č. 14850. 
~t()J nadobudo! podl'a § 3 zák. ° zrušení sverenstva č. 179/1924 ma
J~tok, driev svere~s~ý po fi'dueiárovi ako mrjhližši čakatel', 'nie je po
':ln,n~, trpeť exekuelu, vedel!lIÚ na telnto majeto.k pre ,dlUhy zomrelého 
flducJara ,na daniaeh a sociálnych prísperv1kooh č. 14943 (-Úr. sb. č. 2463). 
súdne (exelku.6né) uplathorvanie ,po;hl"a!dá,vlky - vznik,lej v staJrých ko
runách ra!kús1ko-uhDlrSlkých n'a základe súkromnoprá~neho úkonu lIza
vr.eného;ypred 26. fB~ruámm 1919 stranami, z ktorýoh jedna mala by
~:lislk~ -ona ,26. februara 1919 v Mad'a-rsku a druhá v tuzemsku _ nie 
Je pnpustne, hncl sa stmny ešte pred 1. novembrom 1924 dohOdly že· 
pohl'adávlka má byť zéllp~atená v tuzemskej men-e, v splátk,ach prri' za
chováJnÍ exekučného záložného práva, nadobutdnutého pred 26: fehruá
rom 19~9 ~čl. 22 úmluvy Č. 55/1930) Č. 151162 (Úr. sb. č. 2627). 
~{c uk?'llCenl (v~ 64 vyr., ř.) nebO' zastavení (§ 65 vyr. ř.) vymvnacího 
rt:em nelze pn povolem e,xekuce pro:ti úpadci přihlížeti z úfadu č,. 15189. 
(Ur. sb. č. 2643). 
k e:xekUlčnrm titulů:m u'V'ede:ným v § 575, odst. 3 c. ř. s. náleží ta'ké roz
sudek vydanrú Q! ža:jobě podrr'e S. 1118 olbc'. za 'k. c' 15328 'r c' 254 6817.' - . , ; s ov.. > 

pro ~'ýži'vcr;~. ze, Zák:OlllH a n~,š~odněn! manže1.ky podle § 1266 obč. zák. 
za u~,é v:yzlrv;ne 'nelzcy .p(}V~Jtt.J e:xekuci, polmd jde o čistky splatné po 
smrtI povmneho manzela c. 15357. 
ked' hola kOlokurzná podstata odSiúdená platiť do. 15 dní a neplati.Ia 
možno proti 'llej viest' ihned' exekiúdu č. 15371 (Úr. sb. Č. 278Q). ' 

jde:-!i ·0 ~,ajj,~těn~ po'~ledáve~, ~tátního pokladu, o, nichi r02Jhodovati pří .. 
~lUSl spravmm ura-dum, ,plah .j, o po'VŮ'lení a provedení exekuce neb za. 
J1šťo'Vadho řízelní předpisy e:xeJcu:č;ního Iřádru ,č. 15-659. 
ndze y vyho:rěti exe'ku~,nfmu náVt'hu, který b~'l sice v dohě podání odů
vodu:?" aV,saJk v vdob:, kdy o. něm soud rozhodl, by-l s právní-m stavem 
,nes'luclteLny, ponevadz vy1w'flIateInost exekučního titulu byla piO podá'ní 
e:xelkučního náv.rhu, avšak před rozhodnutím o něm soudc.ovským íO,z
hodnutím stavena č. 16810; srov. Č. 2671, 12597. 
zákaz zcíz.ení a zatÍ'žení nemovitosti bez svoIení mi.nistťtl~stva sociální 
péČT~ P?dle § 60 .v1á'~. vna-ř. č. 19,1/192'1 se nevztahuje i .na ex e k.u čni 
za,bzenr neho Z'OliZem c. 16960 (Ur. sb. č. 3909). 
nemá~li po,:i'~ný pOd~e lmih.QIv~,ího, 'lustra 'knihovně zajištěné pohledáviky, 
rnelze povo.JttJ e:xekucj, zaibavemm uroktI z pohledávky podle tvrze'nÍ vym. 
věřitele lmihov,ně z.ajištěné Č. 16134. 
so~d p'~)Volujkí eXťlkuci jest oprávněn přezkoumati výpočet zbytku vy
m~I?~.ne ypohledáv,ky p:'a~\le vrkonaný,C'h phteib, j.ak je udal sám vyrná
hapcl ventel v eX'e!kucmm nav'rhu, Č. 16380; srov. Č. 9940. 
proti stáiJnúmu z.aměstnanci nelzťl vzhledem -na ustanoveni záwona ze 
d:ne ~. HstOlpadu 1933, t,. 205 povoliti exekuci 'Pro výžhllné, sp'latné 
L kve!na 1934, na návrh podaný- jE 4. května 1934 Č. 14169 (,po"bY'lo 
vyznamu). 
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§§ 4 až 6 ex. ř. (příslušnost k povolení exekuce) viz heslo: pří.s tuš -
nost v exek. řízení (§§ 4 a další ex. ř.). -
§ 7, ex. ř. (Obsah exek. titulu, náležitosti jeho) viz též heslo: ž a ,lob a 
(určitost žalolbnÍ žádosti). 
(o S o b a v y m á haj í c í h o věř i t e -1 e a p o v i -Ii n é ho): podle exe
kučního titulu pro t i A - o v i, obchodníku v B., neIze povoHti beze 
všeho exekuci proti f ,j r m ě A., obchodníku vB.; sta'lo-li se pře·ce tak, 
jest majitel firmy oprávněn k rekUi~su proti pO'Volení eAekuce, třelhaže 
ne,nÍ protokolován Č. 13412. 
zarvázal-Ii se otec notářským spisem ;platiti výživné pro dítě matce de 
jejkh rukou, jest ma,rka aprá'Vi1ěna navrhnouti exekuci k vymoženI za
jištěni, výživ'ného ,pro dítě Č. 13867. 
po zrušení konkurzu nemožno proti správcovi konkurz'ní podstaty po
voHť exeIDúcLu Č. 15986, srov. Č. 16358. 
podle exekučního titulu -o nároku ,na oddě,lené uspokojená, vzniklého 
pfe.d vyhlášenim konkursu na jmění pO'Vin.riého, lze vesti e.xekuci proti 
správci konkurtSoí podstaty v jeho vlastnosti konkursního správce, 
avšak jen na jmění, k němuž přísluší vymáhajícímu věřiteli. ná1101k na 
odděle,né uspokojení Č. 16368; srov. Č, 15986. 
na nemovitosti, j-ež jsou sipo,luvlas,tniotvfm manželů) stíženým vzájem
ným, do pozemkové ·kmihy zaps'aJným zák,azem zcizení a zavazeni podle 
§ 364 c) obč. zák., lze vésti exekuci vr:nucen)l'ffi zřízením práva zástaw
ního vodle mzsudJku znějiciho proti ·oběma ma!nželŮtm jako solidárním 
dlužn,kum Č. 16299; ,"ov. Č. 7761, í1526, 12901. 
ve:deloi exeJkuce nebráni odpMCí spor vedený vymáJhajícím věřitelem 
o neÚbi1rll!ost zákazu zcizení a za\razení Č. 16299. 
podle exekučního titulu proti obci ne.lze vésti beze. všeho exekuci na 
jmění osady Č. 16432. ' 
podle smíru llza'vřeného ve sponl několika žalobci 00 zdržovacím ná
roku podle zá:lmua proti nekalé soutdi, který p,říslušel podle své pova,hy 
každému ža10bcí :samostatně, ta!kže každý z .nich měl samostatn)' zájem 
a nár:Oik, aby zaJl-ovaný <nerozšiřoval záva,l,né letáky, může každý z otp"~áv
něných vésti samostatně e)t,0kud k uskutečnění svého nárolku ze smíru 
Č. 16513. 
(u r čit o 5 tIPl 'll ě,fl, í): ok určitosti Iláv:rhu na exekuci pod.le § 353 
ex. ř. se' vyžaduje, aby vymáha,n}r čin byl přesně vyznačen, aby ne
vzniik,la pochyhnost o jeho předmětu, způsobu a r07rsahu Č. 13565. 
kdy nelze povoliti ,exe}wci vyklizením ideální části nemovitosti č. 15260. 

neurčitost soudního. smíru, jímž se povinný zavázal přizpúsobiti v bu
doucnu rpřimě,řen.ě ce:ny zboží jím prodávaného cenám vymáhajícioh vě
řitelů Č. 15887. 
slovy rozsudku, že nemanrŽe;J.ský otec jest povi-nen .pltatiti na >výživu 
dítěte) jeho oša,cení, vzdělání atd., jest uvád~n obsah vyživovací povitl1,
nosti nemanlželSlké1w otce, jak vyplývá z § 166 obě. uiik. Č. 15925. 
podle rozsudku, .iímž by;J.o povinnému uloženo t:lipěti výkon služebnosti 
a zdržeti se ,hráJněmí jejimu vý·konu, nelze vésti e:xekuci k odstranění 
překáž1ky, jež zavdala podnět ki podání žaloby 'o uz,nánÍ s,lužebnosti, 
nebylo-li již v žalobě žádána, o .odstranění oné 'přeikáŽ!ky č. 15937. 
(splatn.·o:st, dospě'lost): k tomu, aby bylo odepřeno povalení 
exekuce k vymožení vý,ži:v.n.éha pro ip:r:omlče.ní, nestačí) že z exekuč
ního návrrhu jest p.<rt1'lll,0, že vyž1vo'v'ací slpilátky, které mají býti vymo'
ženy, by.ly dospě.lé před vice než třemi lety Č. 13891. 
proti státn~mu zaměstnanci nelze hledíc na ustanovení zák. ze dne 
9. Hstopadu 1933, Č. 205 povoliti exekuci pro \'~'živné, které je splatné 
1. (května) 1934, na mi,v:rh pnda'llý iž dne 4. května 1934 Č. 14169. 
byl-li žalov<an)' odsouzen zaplatiti ,pohledávku s pHslušenstvim »jak to 
př~pouštÍ vyrovnání«, nelze proti němu povoliti zajišťovací e,xekud, 
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i když tvrdi1, že tu jsou podmínlky oživmltí celé pohledáViky podle 
§ 67 vyr. L č. 14792. 
není-li v pravoplatnérn rozsudku, júrnž byla soudní výpov~ď prohlá
šena za účinnou, vyřčeno, kdy jest žaIovaný povínen odevzdati na_ 
jatý předmět, nelze na jeho zákIadě povoliti exekuci vyklizením, třebaže 
jest ze soudní výpovědi zřejmo, že den, 'ke kterému se stala soudní 
výpověď, již uplynul č. 13303. _ 
vymáhajíd věřitel, opí'rajíd svůj námk i o O'živ:nutí pohledáv~ky podle 
§ 67 vyr. ř' l není povinen, aby v návrhu na povoIení e:x·ekuce tvrdil 
a do:ká'Zal .podm~nky .oživnutí pohledávky Č. 13324. 
je .... 1i převod členeký'ch podJlÍ1 stavebního ,družstva podle stanov pří
pustný, lze žalovaného plOd podmínkou průkazu Q. souhlasu p'ředsta
ve'nstva družstv-a odsouditi k tomu, aby vyda.l podílní listy () člen
sk)"oh podilech družstva a daJI je ,přepsati na jméno žalobcovo a aby 
mu uvoJ;nil a odevzda_1 hvt v družstevním domě č 15751 
~ 9 ex. ř. (změna stran): k vymo,žení rpohledá,V'ky,· zajišté~é v,nuceným 
vkladem zástav.ního rpráva, mohou vě'řitel a jeho knH1ů'vnÍ nástupce vésti 
e,~ekuci., na zatí:že'Uou nemovItost přímo proti 'každému, kdo jí naby:' po 
puvodmm 'Vlkladu vykonate:lné pohledárvky, aniž pot-řebují k dukazu 
svého oprávněn:í :k vedení exekuce da,lší průkazy č. 13281. 

je-,I!,postupi!eJem vykonatelné poh!ediív,ky obchodní firma (ba,nrka), ne
stac~ s hrledlska § 9 e:x. ř. postupní listina, na niž podp,i'sy osob, za
stupujících prý firmu, jsou veřejným notářem .ověřeny, nýbrž musí hýti 
.předJ.ožen~a, i lirsti!ua v:eř~in:á neb ve~ej<ně ověřená, z ní,ž vypIývá, ž'e 'Osoby, 
pode:~s~vs.1 postu,l;:ml hstLnu ::a fIrmu, byly oprávněny podepsati po
stU,pr~1 hstmu za hrmu; ,uestad poznámka 'veřej-ného notáře v ověřovaci 
dolozce, že podle dO-kladů jemu předložených }s'ou osoby podepsavš{ 
postupní ,listLnu opráv,něny ZlnaJffiernati firmu; nestačí pO'známka veřej
!1.ého notáře 'V ověřovad doložce, že podle dO'kladú jemu předložených 
JSou osoby podepsa'Vší postupní listinu opráv·něnv znamenati firmu· onen 
prŮ'kaz ,lze, jde-Ji o !irm~ na Slovensku, podati jen ověřeným ,~pisem 
z~ sezlnar;-nu ,?hchodmoh firem podle § 7 ,obc.h. zák. na Slovensku plat
neho (z:k cl. XXXVIII z r. 1875), po případě úředním potvrzením 
s.oudu, ze osoh~, které postupní listinu pOdepsaly, jsou oprávněny 
fl'1'mu zastupovati podle seznamu ohchodních firem č. 13379. 
proti vydražiteli nelze ani vložiti ani zazname:nati exekuční zástavní 
právo !.na vydražerné nemovitosti, ne.by,l-Ji vydmžitel nesptnJv ještě dra-' 
žební podmínky, dosud zapsán jarko její vlastnírk L 13462. 
započteni pohledáv:ky žalobce v oposiČlnIm sporu na e'xe:~učně vymá
ha'llou pohJ,edáVlku ža-IŮ'v'an.ého nev,adí postup porhledáv,ky žalo-varného 
vymá:ha,né exekud, do-kud nebyIo prokázáno zpilsobem vytče:ným v § ci 
ex. f., že Ipohledáv'ka přešla na oso:bu třetí č. 13702. . . 
pokud jest 'nutno prokázat podle ,§ 9 ex. ř. přechod závwků bratrských 
p~kl~den, ma no'vě utvořené rev~nní bratrské pOIk:ladny, po případ-ě na 
»Ustredm bratrskou pok,Iadnu« č. 13743. 
prohlášení konkursu .ura jmění pOVinného nebrán.í tomu aby se nebylo 
~:orná~áno, USpOi~?jen~ práya :na od~ělen~ uspokojení ú'ávrhem na po_ 
vole'?! ex~ku~ce, nzenyn;. mkohv proti Slpravci úpadkové podstaty, nýbrž 
rpr~tJ. pov1J~n.emu; -~ylo-h ~rprohlášení konkursu veřejně vyhlášeno a v e.xe
kuc'lllm ,navrhu vysloVine uvedeno, nevadí, že v návrhu nebylů také 
uvedelU'O, že P.Qvolt~ln)r jes~ .v !é ,příčině zastoupen správcem '.Ípadkové 
.po,dsta~, a n8muze to hyň duv.o.dem k zamítnutí náv.r-hu č. 13747. 
nebyla-lI 'pl~,á moc odv,oláJna, jest advokát opr.ávněn vésti exekuci Í'mé
nem zemreleho č. 16911. 
s'Úudu pO"lůilu:jícímu e.xekuci ma nemovitost .fl e ;p ř í s I uší zkoumati 
zda. se knihovně zapsaný zákaz zcizení a zatížení staíl právem pOdl~ 
§ 364 c) -obč. zák, či ntkoHv č. 16959. 
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vádědho l1arřízení č. 463.j1920 (k §§ 62, po pnp. 61 posl. odst.); 
je-.li exek!uĎni náVirh opřen jen o platební výzvu, znejici na hý'valéhn 
V'Lastmíka .nemovitosti, nelze ,mu vy1wvéti č. 14318; sro'V. c. 10959, 12238. 

podle § 9 ex. ř. ne1:ze po'VoHti exekuci proti tomu, na koho přešel zá
vazek st,arnovený potom rozsudkem ji'ž před z'8Jhájením spam, v němž 
by.! vydá!n rozsudek, jsoucí exekučním titulem p-fO, navrrženou exekUCI 
č. 15848. 
§ 9 ex. ř. neplatí pro hmotněprávní účinky postupu pohledá-Vlky .:. 16042. 
viz též rozhodnutí u hesla: odk'fad e,xekuce rozh. č. 16314. 
§ 1! ex. ř. (e""kuce proti obchodnim společnostem, resp; jejim spo
lečníkům): vztahuje se i na exek~uční tituly vyda'né proti veřej,né ob
chodní Srpo,J,ečnosti v likvidaci, č. 13176; srov. Č. 11385. 
padle exefk!uč'l1ího titulu pro-ti veřejné ohchodní společnosti lze povoHti 
exekuci přÍm,o ,na jmění společníka, který před :podáním exe'k!uóního ná
vrhu z,e společ'Oost1 již vystnupH, jen tehdy, byl-'li povil1lný v době vy
dání exeku6n~ho tHulu ještě jejím společníkem č. 14084. 
též .po-dle e:xekučnkh tituJů, vydaných proti veřejné obchodní společ
nosti, íl1 e z a p s a n é do ohchodního re,jst-Hlmt, l;z;e vésti exekuci !přímo 
proti iei~m veřejrným společníkům; náležitosti návrhu v tako'VémtiQ pří
padě č. 16367; STOV. Č. 3383. 
jestliže podle exek. titulu, vyd3Jného proti veřejné oboho-dní společnosti, 
ne z aps·a n é do obchodního' rejstřúku, vede se exekuce přímo proti 
jejím veřeJným spole6nfkům, musí ·vymá,hající věřite>!, nevychází-íi -to 
narjevo Již z exek. titulu samého, dokázati v exekučním návrhu, 1. že 
exek. titul hy: skutečně vydán proti veř. obch. společ,uosti ve smyslu 
čl. 85 a daJ;ších obd1. zák. (že ptaH, resp. že by platila. výdělkovou daň 
v zákolnné výši), a 2. že ten, proti komu se vede exekuce, jest v době 
povolení exekuce společníkem č. 16367. 
§ 12 ex. ř. (alternativní plnění), odsL 2: právu volby má dJlužní!k i při 
a,Uelf'-ll!ativ:ním z.mooněOli: podle § 410 c. f. s. č. 15114. 
§ 14 ex. ř. (hromadění exekučních prostředků); rekursní soud nesm[ 
přihHžeti 'k tomu, že jde o zbytečné hromadění exekuční'ch návrhů, !ne
vytýkal-li dluž-ník v rekursu proti lP,ovo-lení exekuce nic v tomto směru 
č. 13795. 
§ 15 (exekuce proti obci a j. veř. ústavům): :k právním podmětum, v je
jiohž prospěch je sh:mov-etna výhoda § 15 e'x. -ř., patří i nositelé veřej
ného sociá,lního -pojištěni č. 13774. 
§ 15 e:x. ř. se vztahuje i na exekuci uljbaven~m a přfkázá;ním poh1e-dá- . 
vek, 'které má zemědělská nemŮ'censká pojišťovna za určitými osoh~mi 
na .p.ojist·ném č. 13774. 
je-li v návrhu na pO'v:olení -,exekuce proti právnímu podmětu, uvedenému 
v § 15 ,ex. ř., označen určit), předmět, <11a ,něj'ž vymáhající věřitel za
mýšlí vésti exekuci, má si soud již p,řed rozhOidnutím o exerkučním ná
vrhu vyžádati prohlá:še,ní správ~f1ího úřadu 'Ů přípustnosti exekuce na 
věc takto oz,n:ačenou č. 13774. 
nez'ap1atla~li finanční prorkuf'atura útratovou pohiedáV'ku, o jejíž zap,la
cení byJ,a upomenuta, alni ve lhůtě jí ipoS',kytnuté, 'nelze to hodnotiti 
jina-k, než že zaplacení odepřela Č, 13S40. 
byla-Ii proti obcím nelbo ústavÓlm uvedeným v čl. XI zálk. č. 123/ 
1923 ,navržellla exekuce na movité- věci bez b-Užšírho o'Značení, jest 
exekud !povoliti a teprve po jerrÍ'm výkonu - aie ještě .před jeho 
schvruj,enim -- požádati okresní úř·ad o ro'Zhodnutí, zda a pokud je exe
kuce n.a zalha-vené movitosti dopuštěna Ibez újmy verřej.ných zájmů 
č. 14434 (Úr. sb. č. 2133). 
exenwentovi musí Ihyť damá mOtŽnosť vy-jádriť sa o rprej'ave úradu, po
danom 'll smySle čl. XI, č. 2 z~k. č. 123/1923 č. 14653 (lÚr. sb. č. 2266). 
keď vymáha1úci veritel' v exekučnej žiadosti nav1'huje e:xeMcíu na určité 
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častí majetku ob.ce (zabavenie prídelu prirážok), prejav úradu pndl'a 
§ 5, vl. nar. Č. 86/1936 musí byť prHožený už k exekučnej ž-i.adosti 
Č. 16145 (Úr. sb. Č. 3'226). 
§§ 17, 18 ex. ř. viz hesla.: přísluš,nost podle § 17 a 18 ex. ř. 

§ 22 ex. ř. viz hesla: d,ražba vnucená nemovito·sti (§ 133 
ex. ř.). 
§ 25 ex. ř. (činnost výkonných orgánů): jde o placení v}'kOlI1lnému 
orgánu podle druhého odstavce § 25 ex. ř., pbtil...Jli mu p,'OV!'llIll~r před 
povolením odhadu zabaven:ých sv.ršku, aby odhad nemusel b)fti IPro
veden, třebas si výkonný orgán nepřivedl odhadce; stačí, že Se výkolU 
ko;na!! v místě exekučního soudu a odhadce mohl; býti ihned přibrán, 
kdyby byl ,povinný nezaplatil; nezá,leží na tom, že stvrzenka, vydaná 
povinnému, nebyla sepsána na formuláři .předepsaném min. nařizenrm 
ze dne 18. led.na }926, č. 60.245/25, Vést. mi'll'. sprav. č. 1926, str. 3 
Č. 13170. 
při;jetí šeku dnbrovoln-č odevzdaného povinným v;'konnému orgánu, 
který se dostavil k provedeni exekuce lna svršky, povolené podle exe
'kučního titurru znějídho na Ipe'něžitou pohledávku, ,není -přijetí platů ve 
smyslu § 25, odst. 2 ex. ř. Č. 16417. 
neodvedl-li v~nkoTIlný orgán částku šekem vyJhranou vyrnáJhajkírnu_ vě
říteli, nez.pro'Šťuje se povinný záva!Zlku e;xekuč.ně vymáhaného a n,em~ 
ná,rok na vrácení částky p.roti vymáhajícímu věřiteli, třebalže byl exe
ktIóní titul dod<lJteóně zrušen a Výkonný orgán odsouzen pro úřední 
zpronevěru č. 16417. 
§ 28 ex. ř. (rozsah provedení exekuce proti státu): -lze vésti e,xekud 
nucen~'m vyklizením místností nwjatých státem pro poštovní správu 
Č. 16834. 
§ 33 ex. ř. (počátek vý'konu exekuce): 02mámH-1i (§ 158 j. ř.) soud, 
který povoli.l zajišf.ovací exeku,ci 'na pohledávku ještě před podáním 
vyluč-ovací žaloby povoleni e.xekuce soudu bydliště povi,nného, povola
nému :k výkol1iu exekuce _(§ 18, č. 3 ex. ř.), má jeho oz<námení význam 
a účinky dožádání o výkon exekuce (§ 33 ex. ř.), třeha!že mu podle 
povH'hy exe:kuce exekuční úkon nemusil hned: násle.dovati Č. 13237. 
§§ 35~37 ex. ř. viz heslo: ž a 1.0 b a pod 1 e §§ 35, 36, 37 e x. ř. 
námitky proti. vykonatelnému vý;kazu nedoplatků vydanému úřa.dovnol! 
»Všeob. pens. ústavu« jest podati II úřadu, 'jenž exekuční titul vydal,_ 
po případě u zemského úřadu (§ 133, odst. 1 zák. Č. 26/1929) Č. 16819. 
povInný nemúže ža,lohami podle §§ 35, 36 ex. ř. up.latňovati práv·ní 
námitky, o nichž bylo již rozhodnuto při vyH1.,ení rekursu proti povo
lení exekuce neho pokračování v -ni č. 16932. 
neome:zH-li povinn)! své námitky jen .na otázky právní, ný;brž opíral..,lj 
je t a k é o .riové Slkutkové otmtnlOsh, odůvodňující nároky ,dle §§ 35 
a 36 ex. ř., ať v rekursu proti po'V'o:.Je1ní exekuce, .neho proti pokračo
vání v nf, ať p,ři svém výsJedlll podle § 358 ex. ř., \k nimž v exekuč
ním a rekurs.nfm říze.ní nelze přiblížeti, nehráni to, že i Ú' takových 
námitkách bylo v tomto řfzení neprávem .rozhodnuto, tomu, aby je po
vinný uplatnil žalobami podle §§ 35, 36 ex. ř. č. 16932. 
§ 39 ex. ř. (zrušení a omezení ex,ekuce): žalob Y pod I e, § 39, č. 1 
a 5 e x. ř. viz hes.Io: ž a -1 o. h a pod.1 e § 39, č. 1 a 5 ex. ř. 
č. 1: byla-'li do:ložka vykonateln1osti na rozsudku, na jehož základě byla 

povolena exekuce, nesprávná, jest prostředkem k ,nápravě nejen 
oznámení pravého stavu věci pOdle obdoby § 39, č. 1 ex. ř., ale 
i žaloba o nepfípustnost exekuce podle § 39, č. 5 e:x. ř. č. 14002. 
nevyžaduje se, aby neúčinnost exekuóního titulu by,Ia vyslovena 
ro,zsudkem, stačí, b"Y'l-h j-inak ,prohlášen z.a 'neúčinil1ý Č. 14248. 
zarstavi.Ja-H »IOstřed.ní sociálil1í poM,šťov.na« po lék<lJřské rprohlídce 
vzhledem k změněným zdravotním poměrúm výplatu tnvaUdního 
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důohodu, stal se tím bezvýznamným. roz,s~.de.k pojišťova~ího ~oudu: 
vyměřujíci tento důchod a založeny na )lrnem Slkutkovem zaklade 

~. ,~~!~ťtm, uvedeným v @ ~9, Č. 1 ex. ř. náleží i zán~k rproz,aUm
ní'ho opatření jako exekucmho tituLu uplylnunm doby, ma kterou 
bylo povoleno č. 14889. .. . . . b 1 r .. 
podle výroku správniho ~ř~,d~ ne~ze zrUSltt exekUCI, 'ne y - 1 jnn 
z ř e tel 'll ě zruš'en exekucifil tttul c. 166?5. y ,v, . 

č. 2: exekuĎnÍ výsady, -stanovené v ~ ~6 zak .,c. 142(1920 nelze ~Zl!l 
na 'p'říjem z trafiky, udělené válecnemu poskozencl podle § 4 rec. 
zák. Č. 13348. .• . . ák ·m· . 
ani povo'le.ní, ani vý·ko.n exekuce po pr?hlase:~ll U~8J u .na 1 en~ 
dluŽ!ní:ka IneJní zmatečné; nápravu ,lze zJ~dn.at1 bud r~~:llsem prot~ 
povolení eXe'wuce, nebo návrhem na zrusem exe'kuce JIZ provede-ne 
podle § 39, č. 2 ex. ř., po případě i z úřadu po-stupem podle dru-
hého odstavce § 39 ex. ř. č. 13913. ..• 

_ _ _ Lím že exekuční soud zruš-i'l k rekursu vy.rov-na!C1-ho spravce pred 
~'~zhodnutí~ r~kursní:ho soudu exekuci podle § 39, Č. 2 ex. ř., ne-
stal se rekurs zbyte-čným č. 1.3498. . '. 

_ _ _ vy.rovma'Ci správce jest oprá\~něn k relw~su proY,usn:selll po'Volu
'ícimu exekuci: na movité věci VYl'o'V,naclho dluzmka c. 1349S. 

_ _ _ ~eby,j-li povinný v exekučním návrhu označen j,ako z,err~č,~élec \víád. 
,"'_ v 14<)!/1934) měl soudce podle obsahu exekucmho. .na.vrhu na}. C.,!jj' • •• b do má 

navdenou exekuci pOVloiliti a ponech<l!Ťl povlunemu, a y se -
haJl jejiho z,rušení podle § 39, č. 2 ex. ř. č .. 14:68. ", . 

č. 5: žaloib'Ů'li 'podle § 39, .č. 5 ex. ř. !~e ~e do;mahab ,ne'PnpUS~~;?6t~ ;xe~ 
lmce nemůže-li dlužník k OIbhajeTIl sveho prav.a P,OUZIŤ1 zadne 
Zl obr,an daJll)lch mu v §§ 35, 36 a: v ,ostatních připadech § 39 

č. 16725. •. 'b 1 " 
č. 6: to, že nemovitost byla vydraže'il~a a p:rklepn.ut~, ac ne y ~y.nzTern 

návrh na zrušení exekuce prodle S 39, c. 6 ex. r., l}J,odepsany 1 \)

máhajídm -v'HiteIem, není nezhojitelIOÝJl1v. z~at~em ,!plOcHe § 477. C. 
,ř. s. a § 78 ex. f., k němuž hy bylo pnlhltzeh z uradu v kazdem 
období! řízení Č. 133"89. ", ,,' h v 

nehy,I'Ú..:lj. z,rušovaCÍmu návrhu před !~?c~?m a.fa~?y vy' ove~:o . ~ 
u-dělen:-li pra'Voplatně p,řiklep, nelze J1'z ucmky pnklepu napravIti 
zrušením exekučniho řízení č. 13389.., v' , . 

č. 8': je tu důvod k zastavelní exekuce,. kdyz, ~~kracOtvru~!m v e:x:kuCl 
se :pravděpodobně nedosáhne takov~ho v~tezku, ,ktery ~ude 'Pr,e.v~
šovati náklady celé exekuce a netohko ml'ldady budou,clch exekuc
nioh úkonu č. 15219. . . v ,,,, "y·t I 
odst. 2: nezrušil-1i soud prvé stoltce exekUCI, ac vymaha]lCl ven 'e , 
nevyjádřiv se v určené lhútě o dluž.nÍkJOlve ,návrhu na vZfušt.ní exe
kuce, proJevil s nav1ihova:ným zrušením e,xekuc:;. I?lcJzy s?uh:las, 
není závady, aby ta:!e uNni! soud, :re~u;sm; y:~'usIi'-h ex.ekucl. ~o,ud 
rekursu-í, jest dovolací relkurs vymaha)l:clho ven-tele ,odrnrbnoutJ jako 
nepřípu!SItmý č. 13487. , .. ., , 

§ 40 ex. ř.: kdy lze vyhověti na:vr~u 'P.ov!.lline~? na zruSťJ~1 exek~uc,e, 
opřenému o to, že pohledávka vymáJhall:l}~O .ver:~e~e ,by.la Jeho ~\rm. 
věřitele) věHtelem z.a'bave.n~ a, tomut~, ~e~lt;,Jt pnkazana k vybralll :1 

že tento věřitel porvo1i1 povln:nemu SeCk3Jnl c. ,15213. 
§§ 42 a násl. ex. ř. viz hesLo: o~~'1'a'd exe'~u,ce. . 
§§ 47 a násl. ex. ř. viz ,heslo: prlsaha v.YJevovacl. .. v 
§ 54 ex. ř. (náležitosti exekučniho návr~u, leho obsah)y: VIZ tez hesLa: 
dražba vnuce'ná 'nemovit,ostl (§ 133 "e:::. L) -k?'.fiku.rs, 
pozemková reforma (exekuce), poza:r'nl n_ahrada, 
stavební ,ruch. 
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exekuce na pohledávky proti státu viz ]'udikaturu u §§ 2"4 
a 295 ex. ř. ::1 

též ~x€~k.~čJli n ... ávr~, ... po~an)r z,a stát (finanční správu) bemim úřadem 
mUSl bY.~l ,opa1t!en ureruum raZl'tkem a ipodrpjsy obou úřednúků berní úřad :astupu]!cIOh c. 16231; srov. Č. 14694, 12880, 10342. 
c. 1: ,n~emec~á e1v.am&"elická fatflll!Í otbec (její pře:dstavenstvo) mťJ.že se 

o,, :;oo,~dil1 e-:,~kucl k vymožemÍ příspěVlků ucházeti jen prostřed
n~ctvUl:, ~ohti~ckého úřadu, ni·koliv přímo sama, a to alOi tenkráte 
pred}o'Zl-h vyka;; vymáhaných nedoplatků s doložkou vy:k.onatel: 
nost! ?d -oror~snÍiho politického úřadu Č. 13:181. 
poda-h ,vY~aJhající věřitel exe~uČlní náv-rh pod býva'lým jménem 
~,U~~2~~' Jde jen o nesprávné oz-načen,í, jež lze vždy opraviti 

:~~b~?-1i ,povin:ný v ~eik'UČiním náv~hu ozna,čen jako zemědělec, má 
::;.oudce povolIti. naVfzenou elX-elkucl podle obsarhu exekučního rná
~.rhru a :ponechati dlužníku, alby se domáhal jejíh'o z,rušenÍ podle § 39 
c. 2 ex. ř. č. 14268. ' 

Č. 2: vymáhajíd 'věř~tB]., ol~irajíd svůj má-rok j, o oživrI1utí p.ohledávk . 
pod~e § 67 vyr. r., neinl podle §§ 54, č. 2' a 55 ex. ·ř. 'ovin.en abY 
v llhaj"d,r?uk' na

y

PIQlVoJell1't exekuce t'virdil a dokázal podtmí~iky oživnuB 
po 'e av y c. 13324. 
k určitosti .návrhu na exekuci podle § 353 ex ř se' v y 'd' b vymáthaJflý y. b I y y y •• Y'Z<\! Uje Y 
o . h 'y dCLI~ (y rpre:sn:e vyzmacern', ·aby lTIevzn~tkla pochyb~,ost 

JB o rpre metu, ZpŮSD~)u a 'rozsahu č. l3566 
Č, 3~)ři eXei~U;! ~'a p;ohledávky státu za vymáh~jídm věřitelem z tí-

I ll, dal1e cmz'O'vtlll a dal11lě z obratu jsou maje1tkové hodnot na 
~tere se vede. exekuce, označeny s dostateónou určitos,tí ti~' že 
JS.o~ ,1uy,~:deIl1Y ~wk budovy, z !ll'khi se vybírá čilfl.lže tak i výkony 
z ,nIC~lz Je platrti daň z obratu č. 13571. ' ' , 
navl'h na povolení ·exekuce zabave:ním a Ipři:ká:zwnim k· ·b· . 
hledávek st't ''11 ." VY vy 1'aJlll požehn' h' a u za v~ma' ~Jlclm veritelem z tHruJu poplatku ze slu-
':.t 1 I'C a .z~ z~opa~tro~~clch smJuv zaměstnan\Ců vymáhajicí!ho vě
n e e nevyh;ov"UiJe p:edplsu o§ 54, č 3 ex. ř., n:emÍ-1i v něm uvedeno 
zda .. a kt:1J':n zames.tnancum tw1mvé popf,atky jsou předepsány ~ 
se J~m srazeJÍ č. 13571. 
v navrl?l1 ma ~.ovoleillí exekuce ,?albatvenÍlm a přikázáním k vb' , 
~?h~e~a'vek statu !-a vymáhajidm věřitelem z titulu srážek n~ :ta~ 
h u~ .o t ovou zamestnancú vymáhajidho věřitele jest majetková 
~ o' 'l1iQ. a, l1aJ '~terQ.u se vede' e:xekuce, s dOSltatečn~ill určitost' . I 

:enp'~iSlu~e~ll,",hb :'Yd'ffi.áJhajíc,í vě.řit~l jmélllai jednotlivých za~ě~t~~~:fi 
do , 'u~~~ nv:o y bennICih sprav č. ] 3571. 
vymbahaJlcl ventB!, veda exekuce na tnovité Vě'Cl' d·j·u·z·,nl·'·a m' oso' y třet' , .. " '" '.I;\.. V 'OCl 
. I, ,nemUSl JIZ v exekučním návr.hu ŤVI1ruti y t t b· 
Je o~h~tlTIa svršky vY'datJ, č. 13795. ,ze a o. oso a 

ť!~~r;:;~~~~?~~:r~~:)~.~n~{O~.t!~~~~ZníO~~:::~ži~:~·kn~O~:~ 
, h c .tll o purce z vereJ]'Ue O'bohodlní společnosti) musÍ 'konečn' 

'~,~;y: m '~·a. p~?ozatímní 0'I;a1ření b. ýti při'Způsoben těmto od seb'" ol 
, nal10l.l\.um a mUBl v něm 'býti přeSlně o b -ch.Y'?l!1lŮ1st vylučujidm určen prostre.dek' k ~aZi]·fš~:~í ~~až~~5"hke.fU p~-

.roKU zvlášť č. 13885. . . , o z na-
:není věcí soudu, aby souhmlI1ý rláVTh ipf.O různ 'f d' . ' . ~~~'e;.ova:J, a rozdělovruI a volil zá!lmlTIlern do'VoJen~' o ,e '~aroky sam 
Jlste~~ taho neho onlOho nároJru č. 13'885. Y 'Prostředek k za-

~v,~:v~~~ ~a po~,olená záznl~mu daň'ové pohledávky podle čl lB 
1806' y. ex. 'r. a' v:or-. derkif. z 18. září 1786 Č 577 a 24 ~'" 

, c. 789 Sb. z. s., ja!kož i § 38, písm. ~) ·kmih. zák.· ;;~~ 
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ú op a ti c i (§ 11 konk. ř.) jest 'uvésti vše, co }est podmí,nkou .před
nostní pnhledávky; ne,lze proto. návrhu vyhověti, není-li v něm do
kOITI'ce aJni uvedeno, o. }aJkou dacňovou pohledárvku jde č. 13936. 
v návrhu na 'P.ovolení exekuce za'bavením náraku dluž·nikova na 
p o v in n)' rl í 1 musí bý,ti uveden poddlužník, jemuž má býti dán 
zákaz podle § 294 ex. ř.; tomuto požada'Vku 'není vyhověno tím, že 
bylo v návrhu Ul\Tedeno, kdo jsou »spoludédid« a u koho je ipÚ'zťt
stalostnI jmění uložen1o č. 14045. 
nelní překáž'lw'U povolenÍ' exekuce zaJba'ven~m d1už:ník,Q:v,a nárnku 
na vydání .požárni náhrady, neuvedl-Ji sice vymáhaiící věřitel 'V exe
kuóním náv,rhu zda pojistné podmí.nky neobsahují doložku o upo
třebení pojistné jistiny podle § 290, 'odst 2 ex. ř., udal-li však, 
ž,e dlužnÍik sh.o'řelé stavení znovu vystavěl a že je úplně obnovil a 
že vymáhanás pohledávka vzelšla právě z dodání stavebního ma
teriálu k znovuzřízení shořelé budovy Č. 14080. 
náv,rh Bla povolení e~e:kuce jest zamítnouti, :fl€IllÍ-li z ně<110 ja!snn, 
zda vymáha.jicú vě.řiteJ' navrhuje ~exetkuci ma členské podily óIena' 
společenstva, či .na to, co pro Elena společenstva vybude pti jeho 
V)ls,tupu ze společ-ens,tva Č. 14238. 
pokud n.ávrh na ,povolení exekuce ZalbavenJim ;ná,roku p.ovinného na 
vydání obsahu Salfesu jest n,eurčitý č. 14266. 
návrh na: pov,olení exekuce zahavenim ,nároku na vyd<ini pojistek 
s 'o u' dně u s c h o van Ý ch, j-akož i ,nárok n.a výplatu těchto .po
jistek nemusí obsahO'vati udální, zd-a. jde o pojistky, znějící 'na do
ručitele nebo na určitou olbmyšlenou osobu č. 14342. 
.návrh na zahavenÍ naturá,lnkh požitků povi!l1lného· přesně neo:ma-
čených jest neurčitý č. 14385. 
vymáhajkí věřitel, který vede exekuci na pozemek přidělen)r a 
zatíženy zákazem zcizeníl a zavazenI (zák. č. 93/1931), musí tvrditi 
a dokázati v exekučním návrhu, že jde o půdu nabytou k stavbě 
vlasrnkh rodinných obydlí č. 14933. 
vym<iha,jící věřitel musí v žádosti Ů' p.ovolení exekuce (nuceným 
zřízením práva· zástav'llí,ho) uvésti a prokázati, že vyrovnací řízení 
bY'lo již ukončeno neho z,astarv,eno, jirrmk jest e:x:ekuční návnh za
mítnouti, třebas poz'nám1ka zahájen,~ Vy:f.O'vnadho řízení Ibyla již 
v de-n, kdy bylo o žádosti s'oudem fnzhodov:árno, z knih vyma-záina 
Č. 15189 (Úr. sb. č. 2643). 
v návrhu na povolení exekuce uI:baven1m nároku p.ovin1l1.éh:o 'P.wti 

dolb'fmrolnému dobročinnému (podpúmého) spolku z dŮ'Vloďu jeho 
óJenstvÍ II tohoto spolku jest hledk k ustanovení § 290, č. 1 ex. ř. 
Q.dů'vodnJti a po pfípadě i osvědč1ti, že nejde o podporu nezaba
viteI,nou podle uvedeného zákon1l1ého předpisu č. 15354. 
ok povolení exekuce zabavením nároku pmrinného, který mu přísluší 
na t. řeč. vypof.ádací (,likvi.d-ační) podíl podle čl. 126 obch. zák, 
stačí, že vymáhají.cí stát tvnLitl v návrhu, že ve'dl mamě bernÍ- exe· 
kud na svršky č. 15560. 
nedostatečnost údaje v exekučním návtrhu, že se 'navrhuj·e zaba
vení pohledávky r více :rueho méně 1.000 K, příslušející povinnému 
za ndboro"'fOll o.rganÍ'saci z titulu podpory v nezaměstnanosti 
Č. 15941. 
ná,ležirosti eXťlkučníhn. nŠJvrhu na diety obchodního zástupc·e ve 
služ'ebním poměru č. 1631'8. 
lze vyhověti exekučnímu návrhu, v němž vymáhající věřiteI uvedl, 
a:oy mu byla povolenal exekuce zalbavenfm j,edné třetiny »vQljen
ských zaop.atřovacíoh požitků invalidy za ti'rčitoru vo}enslwu pernr
sijní likvidatulfŮ'U« s omezenLm stal1ioi\re.ným v zákoně č. 314/1920 
ve znění zák. č. 177/1924 Č. 17012. 
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posled. odst. viz též rDlzh, č. 13308 II § I, č. 19 ex. ř. 
povo1lení exekuce na'Vdené podle § 63, odst. 1 vyr. r, nebrání, 
že ik exekučnímu náv'rhl! neby,lo připojeno jaka. přHoha pravoplatné 
usnes'ení soudní 00 potvrzeni vyrovnání, když tato skutečnost byla 
soudu vyřizujídmu exekuční náv,rh odjinud známa Č. 14604. 

- - -- jde-li o pravophtný a vykonatel'ný nánYk Iproti .konkursní podstatě, 
může vymáhající věřitel vésti exekuci podle § 126, odst. 3 koruk. ř. 
na jmění podstaty prřlmo bez průkazu) že konkursní podstata stačí 
k úhradě dluhů podstaty a že správce otálel se Slplnětním nebo je 
odpÍra-l a že marne :byla hledána ocLpomoc II kr):nkursníiho komisaře 
Č. 15332. COr. ,·b.č. 21746); srov. Č. 13586, 15371 (O·r. sb.č. 2782). 

- -- - nestaó-,H po vzniku exeikuč.ního titu!u konlmrsni podstata k úplnému 
zaphce.ní všech .náro~ků za plŮ'dstatou, musí .se správce ,podstaty 
exekucím pro jedno-tlivé pohledáv,ky za podstat,ou bránriti žalobou 
poclle § 35 ex. ř. č. 15332 (IÚr. sb. č. 2746). 
v návrhu lna povolení exelkuce podle '~ozhodnutí (výměru) správ
ního úřadu ve smysIu d. VI. zák. č. 130/1.930 musí býti ;předlO",: 
ženo potvrzení úřadu, jenž e;xekuč,nÍ titul vyda.l, o tom, že jeho 
mzhocúnut1 ilení podrobeno opravnému prostředku, který vyko:na
telI110slt zastavuje; nestačí, že jest v exekuč<nfm titulu jen uvedeno, 
~Úif~~~~éč.n~~;~~~ proti výměru nemají odkbdný účim~k č. 16680 

- - -- mimo výjimky stanovené v m.at!ém .příddovém záikon.ě č. 93/1931 
Sb. jest i kv-kladu zástav.ního, p.rá'va hez souhlasu ministerstva ze
měďělství na nemovitosti přidě,lené z pozemkové reformy potřehí 
důkazu potvrzením uvedeného rni1nisterstva, že c e llk o v ,á výměra 
půdy ua'byté p-řídě:lem TIlepřesa;huje 5 ha; nestačÍ údaje o plošné 
výmě'ře -o'hsažené v trhové smlouvě, Hehas ,schválené obvodovou 
úřadovnou pro poze'mkovou 'refa-rmu č. 16904 (,o,r. 'sb. ,č. 3863); 
srov. Č. 17046 (Or. sb. č. 1401.1). 
k 'náryfihu .na povolení exekuce po'dle výroku ,vydaného rozsuď-hu 
(rozhodčím) nutno připojiti také úmluvu o fozsu-diim č. 16975. 

§ 55, odst. 2 ex. ř.: vymáhajíd věřitel, :vedoucí neomezeně exekuci na 
v)I'ž-irvné, musí již ev ;n,á,vrhu .na pov,oleni exekuce p,rQlkáz'ati, že dlužník 
jest schopn)' výdělku a že není nucen žíti z výživ'neho, na Ikteré se vede 
exekuce. Č. 14062,. 
vymáhajíd věřitel musí v žádosti o po~oJ'elfií exekuce (nuceným zříze
nim práva zástwvního) uvésti -a pmlkázati, ž'e vyrmnnací řízení bylo ·již 
ukončeno nebo za:stavelno, jinak jest exei!{lt1ční návrh zamítnouti, tře:bas 
poznámka z,aháj-ení vywvlll'adho fí:zení byI.a již v den, <kdy byllO ,o- žá
dosti soudem r.ozhodo:vá:no, z knih vymazána: č. 15189. 
jinaik viz též hesJo: vy r o v n a c í říz e n í zem ě d ě l-s k é mzh. 
Č. 16265, 16706. 
§ 63, Č. 2 ex. ř. (Obsah -usnesení): vymáhající věřitel ;uemŮ'že požado

vati na poddLuž.níku uspO'lwjení vymáhané poh.ledávky i co do 
úroků, které ani v usnesení pO'Vio1fují:dm zaJbarv:ení pohledávky po
vinného, ani v ;p.říkaiZním usnesení nebyly 1lvedeny; ne~Ů'zh'Ů'duje, 
že se poddlužník o výši úroktr vynlGúhané po-hledáryky dověděl sou
kwmě Č. 13573'. 

Č. 4: ueprokázail-li vymáhajicí věNtel v exek návrhu podmíinky § 290, 
č. 2' ex. ř., za nJchž není :požámď :náhrada vyňa:ta z exekuc,e, -lze 
p,ovoliti ,exekuci jen s výhradou »pokud nemusí býti požární ná
hrady upotřebťJno k znovuzřízení budovy neibo k doplnéní jejího 
p-říslušemstv'ÍI« Č. 14659; ,sruv. rozIl. č. 5521, 5524, 5547 (podle nichž 
se zamíta'lo' p;olvolení e:xekuce vůbec). 

§§ 65 a násl. ex. ř. viz hesla~ I h ů t a pod 1 e § 05_ ex. f., stí ž n o s t 
(v exeku,čmím řízení). 

Exekuce (§, 79 ex. ř.) 

, . h v'konu) viz též rozh. 
§ 67 ex. ř. (vý~on usn~ení, zastavem Je o y 
č 13949 u § 1 c. 6 ex. r. • .. . t t . vý 
v· kd-natelnost ~snese.ní o puvolení exek~ce n:za~lsl v v II ra ovem -
r~ku 'na doručení příslušného US'JíeSCrlll ,povmu-emu c. 16380; srov. 

v témž smyslu č 11805. 11978. , "v. k 
kdo navrhl, aby byl dov;'o.1acímu rekursu přiZll,ám od~ladny u~]ne., ~u~e 

I 
v, • v mu bylo na,pade1nvm usneSenlID ulozeno, seckatl az o 

s p nemm, 'lez , ,,' "V 15926 
řízení návrhu na zastaveni Vy-Ko:nu tlsn,eSeJ11 c. .', V" V , 

§y 69 ex. ř. (exekuce -létací): k povolení lét~d e~xe.k~~lc~.)e v'pnsl~Sny 
soud, který vydal e:xekuční ti!ttl, ni~,o1i soud, ]ehoz dnVejSl cmno:.;t se 
ty 'kala exekuce j~ného druhu c. 160t:;2. , , v' k" h 

70 (dožádání za výkon, rekurs): není důvodem v·k zruseul", ex~, ucn}c 
~ o k '''t V

' -hylo li rekurs,ním s,oudem .zruseno USTIe~em prveho 
uko:nu zaJls em, - "1, ,.' soudu ulo .... 
soudu jímž byl3' pov-olena zajišťovacl eX,eKuceva prvemu ' 
ženo, ',aby o exekuóním náv-rhu znuva rozhodl c. 1629l. 
§§ 74 a násl. ex. ř. viz heslo: útra tvY exe.ku,se.. t 
~ 78 ex. ř. (obdobné užiti p,ředpisů c. r. s.) "\;'~ tez ~esla. stížn,os 
~. e:x e Ic ,ř í z -e n í z mat e č n o s t ex e krl z e n 1. 

§ 1 c. Ť. s'. rpIatí i' v exekučním říz,ení č. 15172. 
§ 54 c. ř. s. platí i v exekuón,Ín:. říz,~n-í" č. 14310. 
, lato-ost § 56 c. ř. s. o 'složene ]Istote c. 14152, 14225, 1~257. 
~ 2'69 c. ř. s. plati (v ,řízení exekučním č. 15325; srov. ,co 2761. 5464. 

1 I t § 292 C ř 's v exe'k. řízení č. 14694, 14901. 
rp a' nos . '. . 'k '" v, • v 14277' srov 
.oprava (§ 419 c. ř. s.) 'f'ozhoduuÍ1 v exe ucmm nzem c. ,'. 

i Č. 4530. "h ." vv·telem proti usnesení, vylbovuiícímu 
zřeÍ<lnutí :se rekursu vyma- a]IClm ven, " " )" 13487. 
dlužníkovi, plaH 'Pro ~eškeré ří.z~J1í O'pmvne (§ 472 c r. s. c. , 
srov. v témž smyslu c. 11269, 5171. ~,' v 

k otázce platnosti, § 499 c. ř. s. v exek. nzem c. 15189; srov. č. 5119, 

8767 a 9613. I t' . O' nI· exe'kuc'nl' c· 14181·, steJ·ně Č. 8844, 
§ 524, odst. 2 c. ř. s. pal 1 pro nze, ' ' ' , . 

4457, 5961. .' o 

§ 520 c. ř. s. platí i v řízeni- exekucmm c. 1~~7: . ,v v 
§ 527. -odst. 2 c. ř. '8. pLatí i pro řízení e~eku.,o~I.C. 13174; steJ[1e c. 720, 
13366 134021 Sb. n. s. a ,č. 197 reper. rna-lezu byv. n. s. víd. 
k §§ 528c. ř. s. a 78 ex. ř. Č. 15126. 
v otázce zastavení výkonu exekuce podle exek. titulu, vydaného v ne--:-

. -. t t opra'vny'ch p,ro:středikŮ p,osuzovab sponném řízení, }es~, 1 v pnpus .nos :.' " , 
podle předpisu ex. r. c. 14402; srO'v., ,co l3~9,x," řízení (re:kursním) 
k otázce platnosti zásady p.roJed1fllacl v exeKu .... mm 

Č. 13867. . ' , . 
§§ 19 až 83 eX. ř, (cizozemske exekucrutituly); 

§.§ 79 a násl. ex. ř. viz též heslo: devl'~ova opatďerní. 
h d t v tuzemg,'ku vykonateIný nález tiš-s.iko-německého- ro-zhod.čír o- s,ou, u Jes, v , t ,... 

jen tenkrát. doslo-li mezi smluvci k iplsemne dohode, kteroll se k o 
mut.o s-oudú podro1bHy ,č. 13225. k 'b " 
č.J~ 'XIV, č. 3 uvoz. zák. k c. ř. s. platí joBn pro t u z e -ID S r e ' ursovm 

soú'dy č. 13225.. . K' t .ff 1 
rozhodčí soud V Lipsku spolku »Deutsche Rauhfu}te.r-Fourage:, af

d 
o.v~'

, d Gemtisehandler a. V. Sitz Bertin« ·nelze kla,stl na roven z e]slm 
un , h d V ', "', eny' m podle zák ze dne 1. dubna 
:bursov-ním soudum -roz o -Clm, znz, '., v 3225. sro'v č 747,1, 
1875, č. 67 'ř. zák., a čl. XIII uv,oz. zak ík c. T. S. c. 1 , .. 

~~f;~ uznati za vykonatelrný náw~ .c-o do př!slušenstvi (útrat), je-li vy
konatelnost odepiříti náro'ku ve veCI hIavm c. 13225. 

13 
Generální rejstříky civilní. 
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protokol o do,ložkách o rozsudím ze dne 24. září 1923 (č. 191/1931) 
uaJby,l mezinárodní pŮ'Slo:bnosti (ú6nrwsti) pro tuzemsko teprve 7. listo
padu 1931 Č. 13230. 
i notářské ,s:pIsy, zříz.ené v mlkouském státě (IPO 28.jX. 1918), jsou 
po:dle Vilád. naŤ. Č. 145/1919 exekučními tituly, podle nichž lze porvoHti 
a vyJmuati exekluci v tuzemsku, vy'hovují-H pDdmíinikám § 1, Č. 17 ex. ř. 
(§ 3 not. ř. Č. 75/1871), andž t,řelba průkazu vzájemnosti a potvnení 
o tom, že rakouský notář jest .oprávněn spisJQvati Inotářské spisy s účin ... 
kem vykonate.Inosti i1! tuzemsku č. 13367. 
má-li býti pov.olen:a v tuzemsku exekuce podle nálezu cizozemského 
rozhoď·Čího soudu, staJčí, vyplývá-'li z exekučního titulu, že se smlouva 
o rozhodci stala písemně; námitku, že přece k písemné smlouvě >O roz
hodNm nedošlo, jest uplatniti odporem č. 13426-; sro;v. Č. 7340. 
při vý'slechu dhižnfka podle § 358 ex ř. nelze se zabývati oknlnostmi, 
které povi-nný uvedl se zŤeteJem ,na to, že šIo o ciizozemsiký exekuční. 
titu~ ,ani jimými otázkami ,právními a' skutkovými, nesouvisejícími s po-
vahou vymáhaného nároku jak'o nepeněžitého nároku č. 13426. 
předpisy vlád. nař. č. 55/193'3- (devlSlové předpisy) nevadí povoleni exe
kuoe ve prospěch ciZiozemského vymáhajícího všě-řitelej povolení naší 
Nárrodní baluky je třeba až při výplatě v)ftěžku z exekuce Č. 13646; 
stej-ně Č. 13991, 12978, 12887, 12843. 
!pav.olenÍ exekuce nevadí obava dlužníka, že by se mu, kdyby Národní 
banka neudělila dodatečně povolení, stalla nena:hraditélná újma, rponě
vadž by výtěž'eik, dosaženrý prodejem zabavených jeho věcí, Ineslo.užil 
k uspo',klo'jenÍ pohledávky vymáhajícíhO' vě,řitele Č. 13'646. 
exekuce podle e:xe'ku6niho titulu jugoslávského (úmluva: č. 146/1924, 
čl. 39 a 41) Č. 15575,. 
k otázoe vzéjem11l0sti s Německou říší co do \')/ko.nu exekuce podle 
,říšskoněmecký'ch exekuóních titulťt se zřetelem na de'Visové předpisy 
Č. 15840. 
§ 79 ex. ř. stanovÍ formá,lnépráJvuf V'záJemnost pro exekuční ř.ízení na 
J'loz.diI od § 33 ohč. zák., který stanoví hmotněprávní vzájemnost č. 16039. 
za předpokl8!du, že je pnclile vlád,ni vyhláéJky nMe-žitě uvd,e}něné zaru
čena vzájemnost v exekuč.nkh věcech, mdze odepřIti porvolemí a výkon 
exekuce po-dle cizo:zemsk)"fch e:xek. tituIů proto., že v určitém případě 
nedbwi dzozemslký soud Z'a'ručené vzájemnosti nebo že ji po.ruši'l 
Č. 16039. 
ministerstv,o, spravedlnosti ,není porv'Oláno k tomu, aby po:dávaJo k do
ta,zu soudu prohlášenÍ' o tom, z.da lze mUi 'Vzájemnost 'h'ledk 'na určité 
příp'ady rporuše'ní. vzájemnosti za z'amčenou Č. ]6039. 
§ 80 ex. ř.: povolení e:x'ekuce podle rD!ZSludiku ,cizozemského sou.du, 
-příslušného :prý podle § 104 j. n., nevadí, že Ustiua o promgaci ciw
zemského soudu byla; .pn.poje.na teprve ik exekuční žádosti, nevznesl-li 
po.vinný v řízení před cizo,zemg,kým slOudem námitlku nepřÍlSlušnosti, 
jeHo .listina nebY11.a k úl.'to:bě připojemru :a nadto připouští, že listina tu 
sKutečl1ě byla Č. 13349; srov. Č. 11908, 7428, 482S, 3456. 
soud, povolující exekuci podle říšsko:něme'ckého ro;z5udku p.roti říš
sk o n ě rn e ,c k é m u op ří s 1 u Š fl iÍk u, .nemusí zkoumati, zda obsHka 
neb opatření, jímž byl spor zahájen, by'lo mu domčell(!) podle § 328, 
Č. 2· něm. civ. s. ,ř.; to .plati Hm spíše piři eXe!kucích exekučních titulů 
řIŠSlkoněmedcých nebo. tuzemských, směř:ujídch proti přís!ušnjikúm j i -
n Ý c II státu než tuzemska .a Německa Č. 13861. 
pří rozhodování o diplomatické záleži,tosti podwné podle čt 18 haagské 
konvence o' vyhllášemí vYlkonatelnosti soudního l'IŮ'z!hodnutí odsuzujídho 
stranu (neb,o intervenienta) k p1.acení útrat mzhodujÍ 
jen předpisy čl. 18 a 19 této komTence, a nemají výzt!1lwm §§ 2, a 3 čl. IX 
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zf>k. Č. 23/1928 Č. 14578' (Or. sb. Č. 22J5); srov. však Č. 15336 (Úr. 

sb. Č. 2747). • . . dl 
má-li býti vedena v t~zem~ku exeku.ce

y 
k vymo~em u,tra~ sporu po e 

ciwzemského exekuč.nlho tltulu proti z a lob c I, nem tre-ba, wby byl 
podán prů:kaz, že b)Tl~o žalobci k říz:ní před cizozems'kým soudem do
,ručeno obeslání do vlastnich rukou c. 14594. 
vykonateInost říšsk()lněm~d:éh? }oz:udk~, určujícíhO' nemanželské otcov-
ství .a odsuzujicího k :p1nem vyzl\rneho :: 1501? v , v 

vykonatelnost říšSlkoněme!ckého rozhodclho. vyroku v nasem state po-
suzuje se dle ,na'šeno civilního řádu soudniho, č. 15118. y 

rozsud'ky mad'a.rských súdov 'nie sú vykomdel'ným! v tuze:!llsku c. 15336 
(Úr. sb. Č. 2747); výmínku vid' ro'"h. Č. 14578 (Ur. sb. c. 2~15~. . 
§ 81 ex. ř.: předpisy ° úpravě úrDkmrých sazeb, jm~norvlte. predp!sy 
zákona Č. 44/1933 a v,lád. :n~ř. -č. ~/~9~3 jso~ př~dplSY v~~l.c~ho .fazu 
vydané na ochranu tuzemskydl dluzmku proh kazdemu venteh, tedy 
i proti věťiteH cizŮ'zemsk~.mru Č. 1~9?J. . 
má-li býti p:mti tuzemskemu dluzmku 'V tuzen~s~u vyk?lfl3Jn r:OZiSu;telk 
ciZiozemskéhO' soudu, musí soud exekuci povolUFCI s h~edlska § ~1, c. ~ 
a 4 ex. ř. přihližeti k tomu, zda neni m'Zsud~koyý výr:?~ ?O '?O u.rokove 
sazby a vedlejších :poplatkťt v 1~Ů'ziporu 5 tenuto vehclml prediplsy v t~
zemského vrráva se zřetelem ll'a ustaJnoveni § 16 a § 18; p0t:ud. dluzThllk 
musí obranu v tomto sméru uplatniti odpO'rem podle § 83 ex. r. c. 13991-
vý'r:olk cizozemskéhO' úřadu .Q p'JiO'hlá~'ení v tuzemce za mrtva nemá v tu-
zemsku právní účinnlQst (§ 8'1 e.x .r.) c. 16720.. , 
§ 82 ex. ř.: O' návrzích !Ua IpO'volenI exekuce r~od;\.e -clzO'zems~ych exe~ 
kučních titulů r:o,zhoduje s' a m o s 10 ude e kiral'skeho. sou.du c. 14459, 
srov. posudek '111. s. na str. 117 Věst. min. s~rrav. 19,32.. " 
§ 83, odst 1 ex. ř.: vyplýv,á...:1i z e.xe:lmč,ního ~tuLu (mrle~u cl:z~zemSikeh~ 

roiZhodó:ho ,sO'udu) ,ž.e: smlouva G rozhodCi st3Jla se pl's,emne, a bylar-~ 
proto povolena ex~lkuce, jest :námitku, že _přece k ,písemné smlouve 
o rozhodčím nedošlo, uplatniti odporem c. 13426. 
bezddvodnost odporu .proti exekuci povolené podle říšSlWoněm.eCk,éh{) 
exekuČ!ního titulu (§ 33 ex. ř.), o-pírá-li se o. to, ze se po~]nnemu 
nedosbl0 :dovozního puvoleni na zboží, jehož kupní c,ma lest vy-
máhána (§ 81 é. 2 ex. ř.) Č. 15840. . ' 

odst. 3: delší rel{1u;sní Ihťit-a podle § 83 e:x. ř. pJ,~rj:í len, jde~~!, V, rekt~r~t 
o dÍl~ody a otázlky, jež plynou z pov~h~ ~ecI a ze' spe,cmJlt11ch prre, -
pisů §~ 79 až 82; ex. ř. Č. 13681; steIne c. 12939.. ,.' . 

§§ 87, 88 ~ex. ř. (nucené zřízení zástavníh~ .,~ráva) vi'~ tez JudIkaturu 
~ § 54 e;x ř a u hesla: ex e k u c e z a: II s ť O' va c \1, h Y pot e k a, 

~níhov[\'i řád (§§ 93 a .dwlší knih. zák. :~zh. č. 14273), po~e~)
ková refŮ'rma, stavební rU,ch',stlzno,st (;r exek. nzem" 
s u b s t i t u c e f i dej, k o m i sár TI 1, Z a st ,3: V 11 1 P r a v o rn u cen e, 
žalob a h y IP o t e kár:n í, ž a lob a o v y m a z., ' " , . 
,k vymožení pohledávky, za,j"~št~né vnuce?ý~ vldad~m zast~~~\lho pr~~a~ 
mÍl v e věřitel a jeho knihovm nastupce vestl exelkucI ,~ra zartízenou nemo 
vit~st přímo proti každému, kdo, jí naJby,l po původmm vkl?~u kvyk(~ta.: 
te:lné pohledávky, aniž potře~uje ~ dft:k:azu svého opráVlnent ve e'l11 
exelkuce,další prťtkazy c. 13281. . V" ' 

,wti vydražiteli ne,lze ani vložiti ani zaZl11,ame1uah exeku~m. :a~tavnl 
~,rávo 'na vydražené nemovitos,ti, nebyl~l,i vydra~ite!, -nesp'lmv leste dra-
--ební : ,odmínky dosud z,apsá:n j.ako Jeli vlastmk c. 13462. . 
ie~li 'Pgvodní~ ~X€lIDuč'ním titulem směnečný .pla~€l~ní, přÍ'k~ pr~tlk~sO;b
nímu dlu'Ž-nÍlku niiko1iv ip~oti povinllléJJlu, kte[y }'e J€ln YP? e, ~mm 
dlužnÍikem aJ p;oti němuž se vede jen v této jeho. Vllastno.sh ~~~:e 
podle § 88, posJ. o'dst. ex. ř., mťtže pIlO' útraty, phsouzene vy 'a]1-

13' 
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cím~ věřiteHv v t~to exekuci, b)rti :ved~ena e;xe:kuce jen na nemovItost, 
ki'era pro '!leho Jest zastavena, mkohv na ostatní jměnJ dlužníkovo 
č. 1361&. 
e,xek~'6ní zástavni práv'o, zřízené na nemO'vitosti, zaniká zaplacením po
hleda;rky ~ ustatnovení § 469 obč. zák. neplatí při exekučním právu zá
stavmm c. 14223. 
n~'vrh '~er~Í'ho ?řadu na nucené zřízení prá'va zásta'voiho (nadzástav
mho)',lenz ~e:1l1 ,'Podepsán: oběma úředlliky zHstupujídm uvedený úřad 
a ne:m. op,atre-n

v 

uřed. razítkem, jest zamítnouti Č. 16231. 
nebyl~h zaroven vymfněn zákaz zcizení, není čekatelské právo zapsané 
do pozemkové knihy, lna závadu zcizení -nemovitosti zatíže:né tímto 
o?1ezenímj i:F nabyvatel může VŠaJk nabýti nemO'vjtQ.~ti jen s omeze
mm vyp'!yvaJl:cfm z knihovně' vyznačeného čekatelského práva a ize 
i proti ,n~mu v vésti e.xekuci vnuceným zřízením práva zásta'Vlního je.I} 
:s omezemm, ze se tento vklad net$rká ,če1katelského práva č. 16568. 
i k vkladu zástavního práv,a nebo reálního břemene na p'řídělový po
zemek ,?ez sovuhlasu .ministersltva zeměděIs"Í'ví se vyžaduje průkazu to
h.oto uradu, ze ceMWivá výměra půdy nabyté přídělem z pozemkové 
reformy nelpřes-ahuje výměru 5 ha Č. 17046. 
:k žádosti za vklad vlastnického práva, 'Spojené s zad-ostí za vklad Slltl
~ebnlQ.sti bytu a výměnku ve prospěch prodávající'ho nemO'vitost zatí
zenOlI zákazem zcizení, zavazenÍ a :propachtov.ání bez souhlasu stát
ního pozemkového úřadu, je potřeN schválen.í ministerstva zemědělství 
i když jde IQ osoby uvedené v § 2, odst. 4, ,pism. a) zák. Č. 93/193i 
ve znění vlád. nař. ,č. 125/1935 Sb. č. 17046. 
§ 89 (poznámka vykonatelnosti hypotekární pohledávky): význam po
znamky vykonateInosti vymáhamé -pohJedáv;ky, prav:oplatně po,v:o.Iené 
:podle vy:konateLného notářského spisu, pro povo,lení exekuce vnucenou 
dražbou nemovitosti č. 14724. 
po zaháj~~í zemědělského vytro;vinacího řízení (vlád. llla,ř. č. 76/1936) 
l'z,e pc:vohtl po.z,námku vYlkJonatelnosti 'pohledá'Vky, pro niž bylo na dluž
mkove nemovItosti již dříve zapsáno smluvní právO' zástavl11í č. 17055. 
§§ 97 a další ex. ř. viz heslo: s.p r á v 'a v,n u c e III á 'n e m o v i t o s t i. 
§§ 133 a další ex. ř. viz hesJ.o: dra ž b a v -ll II cen á II e m o v i t o' sti. 
~§~ 2~9 a delší ex. ř. (exekuce na hmotné věci movité): lna příslušenství 
sterka,rny (Ianorvou dráhu, úzkokolejnou dráhu, motory, drtiče kamene 
atd.), které je spojeno s budovami vy.stavěn~rmi p.aohtýřem a určeno 
k ,v~konu )~ho, práva dobývati štěfik .z lomu na týchž pozemcí:ch, nelze 
vesŤ1 mo'h11arm exekuci ,č. 16383-. 
e:xekuce podle §§ 249 a dalších ex. ř. předpokládá nepodmíněné vlast
nictví povinného č. 16668. 
podle § 249 a ,násl. ex. ř. nelze vésH exekuci .na v:ě,c samou zabavením 
podminěn~ho :vlastnického práva dlužníka ,ke kou:pené věci, jež má te
prv: po uplne 7ťaplacenÍ kupní ceny na něho .přejíti, nýbrž lna práva 
k~tpl:tele věc~ :~w,llipené s výhradou práva ~Iast.njckého pro prodatele lze 
vestl exekucI Jen podle § 33.1 ex. ,ř. IČ. 16668; srov. v_ témž smyslu ,č. 7174 
a 11008. 
exekuci ,nH dlužmíkú.v spoluvlastnický ;podH <ua movi.té věci .fl e I z 'e vésti 
podle § 2~9 ~~x. ř.~ má";'li vd1~žník tuto věc ve své, výhradné moci pmto, 
ze mu naleZl' sprava lmem druhéhO' spohlrVlastmka (manže'1ky) podle 
§ 1238 obč. zákč. 13723; srov. č. 4002. . 
byla-1i! povolena exekuce ,podle § 249 ex. ř. [flIa celou věc ač d'1užníku' 
patří jen vlastuick(r podíl pro movité věci a nemá věc ve v;'hradné moci, 
Je druhý spoluvlastník oprávněn domáhati se žalohou podle § 37 ex. ř. 
výroku, že rnobilárni exekuce není přípustná co' do celého zabaveného 
předmětu č. 13723; srov. č. 3100, 4002. 

Exekuce (§ 251 ex. ř.) 
197 

§ 251 ex. ř. (svršky vyňaté z exekuce): úpadce jest (z.a .platnosti kon
kursního řádu z fOlku 1914) oprávněn k rekursu proti rozhodnutí exe
ku-čn·iho soudu o jeho návrhu -na vyloučení věci z exelkttce (podle § 251, 
č. 6 ex. ř.) č. 13242. 
tělocvič'né nářadí nepatři me'Zi věci vyúaté z exekuce, jde-li o nářadí 
sloužící účelům spolkovým (sokolovua) Č. 14527. 
věci vyloučené podle § 251 ex., ř. z exekuce mohou býti dány smlou
vou iplatně do zástavy, avšak jejich zpe,n:ěže.ni nelze provésti soudní 
exekucí. č. 15408; srov. č. 16970. 
pronajimatel, ,který vedl pro svou vykonatelnou pohledávku nClJ ,nájem
ném exekuci .na vLuesené nájemcovy sVJ"šky, které byly mimo to pro 
tutéž p.o.hledávku zájemně p.opsány podle § 1101 ohč. zák; má nárok 
na uSipokojení z prode}ového výtěžku lna základě svého zákonného zá
stavního práva podle § 1101 obL zák, rřelbalŽe mohilární exekuce byla 
pravol'lrutnč uušena (podle § 251, č. 6 ex. ř.) č. 16317. 
Č. 5 nebo Č. 6: podal-i dlužník po pravorplatném zamítn~tÍ ifiá~rh~ na 

vyloučení zabavených věcí z ... exekuce pod,!e § ~51 ... e~. r. ,ll'ovy ,~ayt1h 
na vy,Joučení z exekuce, jenz se tykal ty c.Jl z ve CI a byl oduvod
něn týmiž skutečnostmi }a'ko náV'l"h dřívější, jde o věc pravoplatně 
rozhodriutou třebaže se dřivějšÍI návrh opira!l po p r á v ll' í stránce 
o' § 251, č.' 6 ex. ř., IkJdežto pozdější návrh o' § 2·51, Č. 5 ex. f. 
č. 13746; srov. č. 11927, 15006. 

Č 6: usnesením exekučního soudu, jimž byl zamítnut návrh povin'llého 
n:a: vyloučení, věci z exekuce podle: § 251, Č. 6 ex. ř., je soud vázán 
při vyřízení stejného návrhu na vy-loučení z téhož důvodu, nebyly-li 
up'J.atněny nové skutečnosti) odůvodňující závěr, že jde Ol věci uve
demé v § 251,č. 6 ex. ř. č. 15006; "11OV. č. 13746, 1l92~. 

_ _ _ podle § 251, č. 6 ex. ř. jsou z exekuce vyloučeny všechny před
měty, jichz jest :nu-vně potřebí k výho~nyé'~u PfO'v'ů~ová:ní ~emesla, 
aby tím byla zajištěna d IQ S a v ,a d TI 1 Cll:ll n o s t re:mes,lmka ta'k, 
aby byl schopen soutěže, nikoliv jen aby byla zwjištěna jeho. ob
živa č. 13241· v témž smyslu č. 15568, 10392. 

_ _ _ § 251, č. 6 e~. ř. se vztahuje i na 'věci, které provoz živnosti jen 
ulehčují a činí výhodnějším č. 1453'9; stej:ně č. 10392, 15568. 

_ _ _ i když z-abavené svršky jsou určeny k provozu filiálky povinného 
(zubního technika) v jiném místě, lze, užíti § 251, Č. 6 ex. ř., ne
vybočuje-H cetková výdělečna činnost dlužn1ka z r;o.zs'ahu dr:ohné 
živ-nosti é. 14127; srov. č. 12070 Otné skutkové předpoklady). 

_ _ _ není potřebí alby dlužn'Í;k užíval zabavený,oh předměti'l o'Sobně, ne
,fO'zhoduje, z:da jkh UŽÍ:vá OIn sám, či jeho pomocníci č. 1324.1; sr,ov. 
č. 13769, 8813, 8201, 5045. 

_ _ _ s hlediska § 251, č. 6 ex. ~. p,elze při je~~~ém dO'pr~vním aut5lTI1o
oHu, jehož provoz jest jedtny p~amen YY7:}vy dlu.~?lkOlV~, po~ado
vaH, aby dlužník spojoval ve sve 'osolbe vsech~y ~Lllinostt p~tr~,b:-é 
k provozu své ži,vnos1i, zejlrnén,a 'alby automobIII, san: o~Ů'bne ndtl! 
ner,ozhoduje ani, zda prov.ozuje žiyno~t :pJ.acen!y~ soferem -11'ť1b ! 
více šo,féry, jen když při jeho podmiku lest zachovana :povah~ male 
živnosti č. 13769; srov. č. 6507, 7621, 8257, 2039, 9981, 9137. 

~_ _ _ kdo provozuje podnik vyhradně prostředky, kte'ré vyžadují Slpolu
úČ'asti n.ěkolika osob a užíváni ži'Velní. síly (orání za; mzdu s gar
nitul"ou, skládajíd se ze strojníh_o pluhu, 2 lokomotiv, ru,čního. ná
činí a jilného přís,lušenství), není maložiViflost,níikem ve smyslu § 261, 
č. 6 ex. ,ř. č. 13700. 

_ _ _ skutelčné vlastnictví aJutomo:bi1u, ~,nímž dlužník provQ.ZItlje živnost, 
není !pro .otázku n,e:zabal\i'ite:1:nosti rozhodující Č. 13769; v témž 
smyslu č. 5207, 12756. 
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jest podmínkou InezahaviteLnosti, aby porvirrný řemeslo v době, kdy 
zabavení předmětit bylo provedeno, skutečně vykonával, při čem 
nemá vÝ2mamu, že z ll'ahodilých příčin přechodně řemeslo vVlko
návati nemohl č. 13241; stejně Č. 14539; srov. Č. 8257, 7149.' 
poviuln}' n~pŮ'zbývá dobrodiní § 251, Č. 6 ex. ,ř. tím, že nemohl 
v době zaJbarve1lliÍ přechodně řemeslo vykonávati .č. 14539; stejně 
Č. 13241; srov.č. 8257, 7149. 
z exekuce jsou vyňaty nejen předměty, které jsou nutné 'k: výkonu 
ma1ý,c·h živností, alte i ty, jic'hž je třeba, ,k výhodnému jejich pro
VO'Z'U, odpoví;d~jícímu osobním pomě;rům ifJDivlmil1ého, při čem nutno 
přihlédnouti k zv,Iáštnostem přisluš-né ži'VIn'Osti č. 15568; v témž 
smyslu Č. 13'241; srov. 'č. 9030, 10392, 8201. 
z exekuce vedené proti mctl'O'živlll,ostníkovi jsou vyňaty psací stroj 
s příslušným sto.lkem a- přístroje ipm účetnictví ,č. 15568; srov. 
Č. 1556&; srov. Č. 1403, 12834. 
pov1n.ný ,nemůže náwhem na vyloučení svrškú pndle § 251, Č, 6 
ex. ř. dosíci ivrácen:í věcí, odňatých mu exekucí podle § 346 ex. f, 
za účelem Inabytí smluveného zástaIYního :práva (věřitelem vymá
hajídrn), přísluší mu V1ŠaJk takov~' ,návrh :ná vy'loučení z exekuce, 
vede..;li týž věřitel' na dotčené předměty exekuci k vymož,enr' pe
něžité pohledá'Vky 'ProdeJem 'Věcí odehraných povinnému exekucí 
podle § 346 ex. ř. Č, 16790; ,srov.č. 15408. 

č. 7: viz též heslo: exekuce .n'(lj p'laty. 
rovná-M se částka, nalezená u pO'V~TIlného, inrvalidnímu důchodu 
(§ 46 zák. Č, 26/1929) púpadajícímu jen na měsfc (§ 39 zák. 
o pens, poj. č. 26/1929), nepodléhá exeikud 3Jnj část nalezený'ch 
.peněz Č. 14605; stejně č. 9322, 12366. 

§ 252 ex. ř. vjz též 'heslo': přís.Iušens'tví (§ 252 ex. ř.). 

účinnost usnesení, jímž exekuční soud vyloučil dobytek z pO/Pisu a od
hadu nemovitosti ,a -tudíž z draž'ebnih-o' řízení, IPr:o exekuci mobillámí, 
vedenou na týž dobytek .č. 15034. ' 
stromky poo,tované pachtýřem na ,pach1ovaném pozemku ve ško.Jce, 
jsou až do jejich oddělen.í částí .polzemku Č. 15532. 

,nemovitosti podle § 262 ex. 'ř. jsou veškeré věci, na něž jest vésti podle 
§§ 87 a násl. 'ex. ř. exekuci 'll·a nemuvité jmění č. 16383. 
na stavby, kte:ré jsou vystavěny na cizjm pozemku s úmyslem, aby :na 
něm nezůstaly trvale (§ 436 obč. zák.), zejména na! stavby Z'řizen.é po
žívateJe.m, :pach~'řem, nájemcem nebO' j-ůnou osobou, mající .omezené 
právo k pozemku pro dobu jeijich oprá'VInéní a k Jeho využití, jest vésti 
exekud jen podle předpisů Oi exekuci na nemorvirtosti v pozemkové 
knize nezapsané; příslušenství uvedený'oh staveb smí býti do exekuce 
po!}ano jen s nimi samými Č, 16383; srolY. ,č. 3397, 12070. 

§ 253 ex. ř. (zabave1Ú svršků) viz též ro~h.č. 13682, 14769. 
predmětem stížnosti podle § 68 ex. ř. múže býti jen to, zda pos-tup 
vý,konného orgánu p-ři výkonu exekuce byl Hpráv.ný; ,tomu tak je, 
byla..,li' exekuce vyko,náJna v obchodní' mistnosti, která byla v ,žádosti 
exekuční oZIlia'čena ja!Jťo místnost dlll\žnikova 'a v níž dlužník :byl také 
zastižen; tvrdí..JIi tř'etí, že zabavené peníze náležejí jemu, musí to do
kázati ve sporu a jeho .námitky !proti Vý:k!OlllU exekuce, j, když jeho jméno 
drahným písmem ,nra výkJ-adJní skříni obchodu pod reklamou hylo vy-
znatčeno, musí zůsta:ti bez .povšimnutí Č, 13725. ' 
nebylo-Ii usnesení -o povolení molbilárni exekuce doruče:no d1užntku, 
nýbrž- jiné osobě stejného jména, u Irdž 'bYlI učiněn pokUS o zabavení 
svrškt1, jest ceJé exekuční řízelní, iPočírn.ajk doručením pov.olujícího usne-
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t • a to 1 s nzením m3JuifeSJtaóním, tře:ba.ž.e bylo již proti sem, zrna ecne, 
dl v 'ku pravOlplatně zahájeno Č. 15015. 

uZln~ , , 's t a v ,n í p r á v o nezaniká exeku6ním zabavením zasta-
s m II vnl z a , h '''t I • 15389 , •. pohle-dá'V'ku zástalvnl i o ven',ele c. '. vene vecI pro dl • 'k y' '1., n "exekuce 'dv'l r vlastník věcí zahavených u ''l.\'z,m a pn VyNO u 
neosve Cl - 1 Ů b' o Y se domáhati -na vy-:wo' e <y;lastnidví nepochybným z.p -80 em, nemuze '.' , 
~1á~a,jícím věřiteli náhrady škody j.en proto, že trval na vykouu zaba-
vBní č. 16704; srov. č. 13682.. ,v, • 

§ 256 ex ř viz též prO' deJ o ve rl z e,fl I. ., ~ 
odst. 2 (zá~ soudcovského zásta\Ol1Ího práva); § J zák .. :' lj193~ 
o rodJoužení lhůty jiednoho roku na dvě leta nelze ll'Zl~l, l:sth~e ;r dob~ 
nabytí ú6n:ruosti řečeného zákQlua již uplynula původ-ne ulfceJla zai}{QInl1a 

lhůta t. '13163. • 'k 
§ 259 ex. ř. viz též heslo: s.m.louva schovací (§ 968 obc. Za!. 

rozll. Č. 16669). d d • "kuce za 
:byla-l'i pmvo.pla.tně povoo!ena, vykonána a osu ,nezruse-na. exy , • -

bavením movitý,ch věd, l'Ze i po vyhlášení konkursu -na Jmem povnn
ného povoliti jejich uschováif1Í č. 14116. ,.", " 'h rl' 
schovatel ustanove'ný exekučním soudeI? ma pnm)~ naro~ n~ ~1a ra ~u 
vy\na:ložených Iná!kladú na uschované ;reCI j~~ protI vymaha..]lClmU ve
řit,eH niilw-liv i proti vlaJStníku zahavenych ,:ecI c, }66~g. v. y 

§ 262 ex. ř.: .Je exekučnímu zahavení sv-ršku, ktme neJso,,! ~ ~uzmkove 
držení byvše podle soudního příkazu vz.a,ty do usChOVat~l, .. !est zapo
trebi ~volení soudu, který povolil u~chová~i; o souh~as ,~,e'nt J1'~ v ~o'Vo
lení exekuce zabaJvenim llschovávanych Slv.r:sku; doslo-h ok zabavenI ~ez 
tohoto sauhlasu,jest osoba, .pro niž .bylo \us~o'Vá!1í povo~en',~, oprav
něna si stěžovati lP'l"oti výkonll\ exekuce a domahaÍl s~ zrusem exelkui:e. 
č. 13302; srov. Č. 4460 Sb. n. s. a Č. 741~ O!. U. n, ~. . I 

vymáthající věřitel, veda exekuci, na mOVlt~ ye:l dluZlmka ,v ~OCl osoby 
třetí, nemusí již v exekučním navrhu tvll'dltt, ze tatú 05.Qiba Je ochotna 
<::;y,rŠlky vyda'ti Č. 1379'5. ,'~ ." d § 268 ex. ř.: předepsátno-4i v st,anov~ch"yakclOVe s~,~~eccrl~S?,., ze »,oři~ 
I .rodej ~kcii na někoho, kdo nen'Í 'aik:C-1O.fliare:~1, se muze s~ati Jen s P . 
~o!elll:írn správní raJdy«, vztahuje. se. 1'0 nel,:n IlJa prod~J dobrov~lny, 
,nýhrž i 'IlJa prodej exekllčn2; vnema vyznam, ze byJy ~kcle ,na kupltele 
pře,psiuny podle § 268 ex. r. c. 1~17. " .. y, 
§ 269 až 289 ex. ř. viz heslo: dra z b'a vnu ce na mov I:~ ch .,,:e~ ~ 
přípustnost rekursu pr.oti tomu, že by:!o povole-Blo ~'8chova!TI1 vza]emne 
popsaných svršků (§ 1101 ObČ .• Z1'Y,), Jest posuzoval! podle §§ 65 a 402 
ex ř niko.li'V podle § 289 ex. r. {', 13809. _ . 
§§. 290 a da1ši ex. ř. (exekuce na ~~žj~é ~oh1edavky!; e x ~.k u. c ~ 
nad ťt ch o d y z pe lli s j j 11 i hop o J I S ten 1 vtz heslo. pOJ I S ten I 
'pe,nsijní (§ 46 dk. Č. 26/1929). ,. 
§ 290 ex. r. (peněžité nároky, vyňaté z, ,exeku.c~): y nay.rh~ na PO'fO
le-ní exekuce _ zabavením _nároku povinneho lJrlé0h dOlJ-rovolnemu dohro
čj,~:nému (p-odpťtm,ému) spollku z dt1vodu jeho ,člens1':Í. u tohoto ~~cl,~ 
jlest hiedíc k ustanovení § 290, Č. 1 ex ~. oditvlodmti a po lrtpa~e 
i osvědčiti, že -nejde o podpol"'U nezabavi'tdnou podIe U'vedeneho za-
konnélro předpisuč, 15354. , . 
ne mocenské :poskytované revírní bratrslmu ,pokladnou Jest z cel a z exe-
kuce vyňalo Č. 15744. • , , h • 13219 
§ 290, Č. 2 ex. ř. viz heslo: Ipozarnl náhraDa roz. c. ' , 
13713, 14080, 14659. • , . h La 

na platy (zák. č. 3J4/1920 ve znenl zak Č. 177/1924) viz též es·; 
exekuce zajišťovacI. ., .. 

. t h d n dob a v z II i k u zá-p1'O užití zá:k. č. 205/1933, Jes roz o t!JICI .Je 
vaz:kťt č. 15356('Or. dl. č. 2764); srov. c. 14160. 
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§ 299 ex. ř. viz rozh. č. 15941, 16833 sb-ma II § 54, č. 3', ex. ř. a roz
hodnutí niže U zák. Č. 314/1920. 
soudcovské zástavní právo, jehož nabyl vymáhající věřitel na služeb
nfch příjmech lPoví:nného vše-obecně hez jakékoHv výhrady, týká se 
i odbytného, jež by;Io p(}v1'TIlnému zaměstna'Vlate,lem (banik.ou) přiznáno 
z důvodu, že použil výhod zčlJměst.nrunců dobr()l\i"o.Jně 'odbouraných 
č. 13765. 
rozvrh odbytného, rrl!a které jest vedena exekuce zahavením a přikázáním 
k vybrání, se řídí pravidly ex. ř., t.řebas je soudce provedl v řízení ne
sporném č. 14748. 
úči'llIHo,st zalbaven1 mzdy závisí na trvání služebn-í smlouvy č. 14486; 
v témž smyslu Č. 12943. 
exek.uce na diety obchodnlÍh.o zás-"t!-tpce ve Sllužební:m poměru; nMe-ži
tosti exekučního návrhu č. 16318. 
sraúl-li sí a:}{'\risiční úředntk, který měl právo, k iJnikasu, z ifilkasovalných 
částek ,gám !provis.i jemu nále-žejfci, ačkoli jeho nárok na důchody a pro
'vise byl pravop:latně zabaven, ne-z,akládá se tím pIatehl1í povinnost pod
dluž-nfka z důvodu pmušenl zwpovědl ve smys.lu § 294 ex. ř., nevyúčto
val-li s dlužníkem a neschválil-li při tom j-e'ho .postup při vy.bírá'ní pe
něz č. 16029'. 
vedeni exekuce na poži'rky voje'llS'kých j-nvalidů č. 17012. 
zák. č. 314/1920 se vztahuje i na dO'll'a.vnické pI:aty č. 13214; srorv. 
č. 10598. 
předpis čl. II, § 1 nař. Č. 461/1917 nebyl dosud změněn, zejména ne 
zirkonem č. 314/1920č. 14062. 
srazil-Ii, sÍ stát po.dle § 69, odst. 2 vlád. nař. č. 15/1927 a § 150, odst. 2 
plat. zák své pohledávky tam vytčené za zaměstnancem (jeho pQ.Zů
staJlými) -a -cl min i str a t i 'V n í cestou ze služebnfch (zaJopatř-ovadch) 
platil ~'aměs1JIl:ance (jeho po'Zi'tsta'lýoh), il1:ení omezen uistano'Ven~mi zák .. 
Č. 3.14/1920; žádá-li však pito t.akov'ou ipohledávku o' !povolení uhmzo
vad neho zajiMo'Vací exekuce soudní, platí př'edpis,y omezujki s:oru:dní 
ex,elku-ci 'ua .platy z'aměs:tnanců, tedy i předpisy zák č. 314/1920 č. 14072; 
srov. 'č, 16489. 
'Soudní Ziaijiště:ní Sllužebního pjatu exekUCÍ podle čl. Ul uvoz. zák. k ex. f. 
pro poh,ledáiV'ky stMni pokladny, o nkhž je pHkázá'TIO ra-zhodnuU a 
likvidace sp.rávním úřa:dilm, ,1'Ze povoliti jen v mezich zák. č. 314/1920 
č. 16489'; srov. č. 14072. 
zalffies-tnta'vate-l' je ,opirávnen,ý z,aJdržať sro:čný :p.Jat svojho zame-stnanca 
na ias10čné vyrovnani,e Slvojej pohl'adávky z póžičky, aVš3Jk len s omed
zením podí'a zák č. 314/1920 v znenf zák č. 177/1924 č. 14703 ('Úr. 
sb. č. 2317). 
pro vymáhání uár:o<ku na útraty sporu přisouzené olprávně:nému ve spora 
o výživ-né neplatí zvláštní výhody, staJnovené zákonem č. 314/1920 v do
s10vu zák. Č. 177/1924 ipro pohledáVky výživného, j.e-li nárok na útraty 
vymáhán podle § 70 c. ř. 's. samostatnou -exekucí 'č. 16288. 
§ 1: exekuci nelze omeúti na jednu třetin-u pohledáváni povinného do

mov-nika jen za úklid v domě a na c1ro:dnilku a: lna popl,utelk za 
kUče 'od domo:vnkh dveří" nýbrž jest přihlížeti k celkovým požit
kům domO'v.nkkým se započtením hodnoty z'a domoVíniClk~r byt 
c. 13214. 

§ 2: zavázal-li -se mamžel soudním smírem zaplatiti' ma'l1žeice na úp,\:né 
vyrovná:hí jaJkýchko.!iv nároků z jakéhokoliv důvodu, zejména opall< 
z 'důvodu Výživného. za ,dobu mj·nulou, přítomnou i budo-ucí jed·
notnou částku, aJnLi uvedeno, co připadá na výživlTIé, nelze podle 
ř,ečeiného soudrHho smí.rtt p'O'v:o:11ti na manželovo výsluž,né exekuci 
podle § 2, ,odst. 2 zák. č. 314/1920, ný'b<ž jen podle odst. 1 téhož 
paragrafu- č. 13:480. 
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_ _ _ k vymožení útrat slehnuti ~. m,ožn)'ch dalších TIutn}'ch, v)rl~h, k~t~r~ 
.byly nemanlŽelské matce iPn~na'l1y podle § 1?7 obc. zak., lze 'i:st! 
exekuci p'8dJ.e § 1, odst. 2- zak. c. 314/H120 c. 14224; srov. opacne 
č. 618. . .. h 

___ na důcho.dy vY'Plácené nositeli v.eře~l~opra~~'l -o 
poj i š t ě ll! í: při exeJkuci na dúchody, ktere dluznrk dost~va o~ 
několika nositelů pojištění. (reví-rní' hratrSlké po-k'Ia~ny. ~. urazove 
pojišfov,ny dělnic~é), j:st je~~'Ot1ivé dů,cvhO'~y selČÍs'~~; Je-ll u tako
vých důchodů e.xIstenoní m~mmum, vyn~te z :x~K.uce, ... ?P!a~~,?o 
různě, jest exekuci povolitI s omezemm dlHzmku pnZmVe]Slm 
č. 15055. . .. • t . 

_ _ _ připhtky k pe-nsijlnímu dilchodl1, pOSlkyto\:an~ byva;I~m ... l~}ameS n~cl 
jeho bývalým zaměsrnavatelle.m z duvoau Jeho onve]s.lho ~3Jme:;,t
n:áni, jso'U výsluž',mým ve smyslu § 2·, odst. 1 a zabavItdne pouze 
do třetiny č. 15153. . . 

_ _ _ dlužník _nemá náro-k, aby požíva:l zároveň jak existenóního m!:mma, 
vyňaJtého podle § 2, odst. 1 zák Č. 314/1920 z exekuce, tak 1. pe~~ 
sijních dilchodů, j-ež jsou podle § 46 zák .. Č. 2?1.192~ .neza~avltelne, 
a wby takto měl ve skutečnosti dvě eXlstenCil1l mlmma c. 15153. 
nemocB11:ské poskytované reví-liU~ bmtrsikou pokhdnol1 jest z cel a 
z exekuce vyňato č. 15744. 
na příplatky, které vyplácejí- pHpl,a-t'kO'vé ús.taIVY. podle §§ .. 11,9 a 1~O 
zák o ,pe-us. poj. č. 2~:/19.29 zam~s-~l1'aJnci :k )eh~o . ,pent?1J'mmu, du-: 
chodu, se :nevztalhuje predpls § 46 rec. zák., .nybrz Jest Je pokl~da~ 
za výsluž,né ve smyslu § 2, odst 1 zák. č. 314/1920, na Iktere ma 
z,aměstnaJue:c nárok plOd le zá'k'Ol11Ja č. 16400. 

_ ~ _ při výpočtu exi'stenč'll~~o- ~1n.it~1a' jes~. k, př~p1at.kil1~ k pelI1sijtlÍlmu dŮ,
chodu zaměstnance 'pnpocl:sh 1 pensl']'111 duch-od sam c. 16400; srov. 
č. 12108, 1805&, 15153. ._ 

_ _ _ ,k vymože:nÍ- nárolku na náhradu -škody, vyvozova~el:o z to~,~, y z~ 
povinný -11ep{ihlá~il vY'illá'~aj.ici~o věři!7t ,~ p'e~slJnl.mu, pOll~tem, 
nelze vés,ti exekUCI na penSI-lm naroky, pnslusej1cl povmnemu z pen-
sijníhopojištění podLe zák. č. 26/1929 č. 16833. , 

_ _ _ k vymož'elllí výživného, jež příslušI hývctlé manžeke podle soud~.lho 
smiru sjednanéhO' po, rozluce manželství z viny obou rnan,zelů, 
n:el;ze 'vésti e~xe:kud na pensij"ní požitky podle § 46, č. 1 zák. č. 26/ 
1929 č. 16915. 

_ _ _ nad i e t y: byla-li navrže,na exekuce jeln na mzdu, nelze. d~ mzdv 
beze všeho čí.t.a,ti i diety, vyplácené pOlvi:nnému, p,racuje ... h jinďe 
(na cestách), mimo smluvenou odměnu za práci č. 1422! .. 

_ _ _ na diety ubchmh1.rího zástupce v s'1užebním poměru lze. ves~ lP?dle 
§ 299 ex. ř. a § 1 zák, č. 3'14/1920 exekuci jen te:hdy, ]~&thze Jsou 
sjednány urči,tou úhJirulmf\l1ou částkou (paušalovány) a JSou p~dle 
svého určeni součásti služebních puatů; -dot6e:né skuteĎI1nsti lest 
udati v exekučním náv,rhu č. 16318; srov. Č. 14221. 

§ 5 viz též rmoh. č. 14748, 16872'. 
neplatnosti úmluvy podl'a § 5 zák. Č. 3'14/1920 llievš~má si súd 
z úradnej ip'wintllosti.i te,jto móže sa dovolávat' len dltník č. 15977, 
(IÚr. sb. č. 3138). 

§ 291 ex. ř.: 'vy-máhajíd věřitel, vedoud neom:zen~ě ~xekuc~ ~,a yý'živn~, 
rnttSÍ již v návrhu na povo.Jení exekuce pmkázau, ze dluzmk Jest vy
dě1ku schOlPný a že není nucen žíti z výživného, na které se vede exe
kuce č. 14062. 
čl. II § 1 naf. Č. 461/1917 'nebyl dosud změněn, zejména -ne zákonem 
Č, 314/1920 č. 14062. 
nelze ohdobně užíti záJk-ounébo usuaJnoveni čl. Vl § 42, Č. 2 zák č. 28/ 
1923, které platí jen pro Slovensko a Podk. Rus č. 14062. 
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§§ 294 a další ex. ř. viz též hesla: knížky v<klad.ní, ko'nkurs 
(§ 49), poddlužník 
předpisy § 10 autom. zák. a § 127 zák. o poj. smlouvě Č. 501/1917 
je,;st určeno jen výsa1dni Ipořadí pohledávky poško.zeného, nejsou jimi 
vsak dotčeny formální :předpisy exek:n6niiho řádu o vedeni exe1cuce Lna 
pohledávky Č. 14029. 
pře dm ě t eyx e'k II C €': není úlkoIellli 'povolení exekuce, ahy byla po
v;~,lenla pm vsechny budoucí možnosti; nenÍJ....li dosud jisto, ja!ký osud 
stihne užívaCÍ pdvo 'lila drélJŽené l1emovitosti při WZVJ.1hu ne,j'Vyšší1ho 
podámJ, zda se toUž z něho stwn:e peněžitá pohledávka či zda zůstane 
j.illl'aikým ma'jetkov-ým práv,em, lna které se vede ex~k-u~,e podle §§ 331 
a násl. ex. ř., neli'ze jd,ž nyní povoliti exekuci zwbavením a přikázáním 
pohledávky, Ikterá povinnému bude snad po pnwedené dražbě p,říslu
šeti jako peněžitá náhmda zkarpita1isorva1ného užívaCÍ:ho prá'va Č. 13212. 
~'Xekuč.ní výsady, Manw€Jné v § 36 zák Č. 142)1920, nelze užíti na pří
Jem z kctHky, udělené váJlečnému pOlŠlmzend p,o.dle § 4 řeč. zák. 
Č. 13348. ' 
nelze povoliti exekuci na prá;v:o p'Ůrv,i.nného, aby mu poštovní spořitelnou 
byly vydány peníze, které (tetprve) doj d o u na jeho šekový účet 
Č. 13553. 
poyoleni exekuce zabavemím a přikázáním pohledávek státu za vymá
ha}ícim 'véřite'lem z titulu srážek na da.ň důehodovou, k n~mž jest vy
mahaikí věřitel povinen při výplatě 'služehnÍ'ch ,požitků svých zaměst
.nandl, může se státi i co do pohledávek státu, které dosud nevznikly 
statí, že jest již platně za'lO'žena zálko.n.ná pOV.iIllHost vymá:hajícího vě~ 
řitele k provedení srážek č. 13571. 
k +:abavení řeče;nýeh dani do budoucnosti stačí, že je jejich právní dů
vo.d_ (zá'konitá Ipovinnost vymáhajícíh.o věřitele k plaeenI těchto daní) 
již zarložen č. 1351.1. . 
dudwvní správce cwkve nebo náboženské spolec-l1GstI nekongru<ÍJlnÍ 
('I1áJboženské společnosti Í'sraelské v čechách, !l1!a MOl"la'vě a ve Slezsku) 
nemá zákonný náratk proti své církvi (:náboženské slpoleónosti) na vy
-pla'eení části dotace ve smyslu §§ 196 a násl. v,lád. maŤ. Č. 124/1928; 
exekuce zabavením a př,~kázání'TI1 poh1:edávky tallwrvého, duchovn1ho 
správce z důvodů kongruov)/ch p-o:žitkt't není prřipustná č. 13779. 
pOlku-d -nelze povoliti exekuci zabavením dl'llž'l1~wava nároku z v:kladrnÍho 
listu &poří-telny č. 14045. 
.ne1lze pOl\Toliti exekuci zabavením dIužníkorva ,nároku na povinný dB, 
není-li uveden poddlužník, jemuž má býti ,dán zákia:.z podle § 294 ex. ř.; 
~estačí, že byln v návrhu U'vedenlo, :kdo Jsou »spo.Judědici« a II koho 
Je-st pozůsta1ostní jmění uloženo Č. 14045; 'srov. ,č. 11456. 
z'aharvení nároku na výpliatu p'Ojistek (zabaven.í pohledávek z pojistek 
plyn,oudch) lze, :poku,d jsou 'V s,oudnÍ ús,chově, provésti jen 
podle § 294 ex. Ť. záiJmzem po'jišťovnám, alby dlužníkovi platily; návrh 
lITa pOiV'oilenf exekuce zabavením uvedenýdl I!l.ároku dlužnílkorvý'Ch ne
musí tu o'bsaJhovati ucl.ání, zda jde .o pojistky, z,!1tějící na doručitele ruebo 
na určitou obmyšlenou osobu č. 14342. 
třebas byla- přikázána útr.atová pohledávka podle rozvrhového usneseni 
sI?rávcl konkursní podstaty, nejde 'o jeho osobní nárok, -n}Tbrž -o pohle
davku konkursní 'Podstaty samé, zúčastmď':l-li se spiTávce konku!l'"SJlÍ pod
staty rozv'rhového tízení v této v,J,as-tm!Osti Č. 14355. 
melze povoliti zaJbavení natu-rMnkh požitků povinného lPřesn,ě neozna-
čených Č. 14385. ' 
přípustnost exekuce proti majiteli soukrD.mé :nemoooke s prátvem ve
řej..nOiSti na puhledávky, příslušející mu za -léčení v této nemoonici;' vy
máJbajídmu věřite.li musí býti dána moŽ'nost vyjádřiti se o projevu 
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okre'sniho tiřa:du daném ,po-dle čl. Xl, č. 2, zák. ,č. 123:/1923 č. 14653 
(o,r. sb. Č. 2266). . .,. . ' 
aj pri exetkticii na ,pohl'ad~vku pns~de:n~, htulom nahrady skod~,. za·· 
príčinenej porušením povlnln:ostl pnhlaslt zamestnanc~ k ·petnZllnemu 
poistemu, tre"a použiť § 46 zák. Č. 26/1929 Č. 15346 (IUr. Sb. Č. 2760)' 
SfO'V. úr. sb. Č. 1616. " 
nár-oky společelnstva (zák Č. 70j18?3) na IdQ;p~~tky,~ k nimž jsou. d~
nové Slpolečenstva podle sta'1lI0V (zIDkc:na) '.:. pnpade ·konkursu (,l~kv!
d3Jce) povinni, j-e možno zabaviti i mllmo pnpa!d konkursu nebo hkvl
daoe Č. 15393· ev témž smyslu Č. 3176. 
zaJbavitelnost pohledávcky jednoho ,sl'0rlmnlho klubu \f{}otball. ,klubu) 
za ji\ný'11l talk,ovým spolkem z dvůvo,~~. o?'ffiěny za zavody (zapasy), 
k nimž má v určité budou cf dlobe d-ollŤl .c. 15808. . 
na .pohledávku ze žiCV1ot·ní pojistky, znějí-ci na majitele nebo d~~člte!~..' 
nelze vésti ex,ekuci podle § 294 ex. 'ř. ani tehdy, byla-Ii pOJIstka Jt~ 
předložena poj.istite:l( č. 16546. . 
exekúcia -na pohl';adávku u paštovej spo:ritel'ne móže byť pro t i ob Cl 
p-ovolená letn po ,predllQ1žení pre}avu admin:istrathr.neho úrad'll podra § .5 
vlád. nar.č. 86/1936 č. 16886 (Or. sb. 'č. 3745): sro:,. Úro sb. ~., 32,2!). 
platební zápověd' a její účinky: soud nerrnuže vyd-ah v exetku?ll1m n~ 
zení platební zálp:o:věd' proti poddlu.Ž:nÍikO'~j.,. j-ehož 00 pat r ~ v n. 1- k byd~l 
v cizozemsku, byť sám poddlužník, ktery Je pod -olpatw'Vll1ictvlm, bydhl 
v luzemSlk!u č. 14557 (IOr. sb. č. 2202). 
pokud pra'ViopIartným povolením exekuce zrub,wenim a přikázáriim k vy~ 
hrání p:O'Medá'Vek, které Ipovi,nntému :lékárníkovi Jpří;5JI.~~ve;y z~ dod~ne 
'léky proti .léčehnému fondu a proti OIkresn~i <nemoc. POJ!sto.vne, yZ!l1~lo 
hmotněprávně plaJtné zásta'Vlní prálvo na teehto :pohledavkach dlUzmka 
č. 13177. ,.. • t' 
Iprávní moci usnesení o zahéIJve:ní tptYhledaViky Inení zaJb~aneno tře l!U ~so: 
hám na exelmč·nim řízeni uezůčastněný-m, alby nepoprely hmotnepr?-vnl 
platnost exe!kučn~ho zástw'Il1fho :prá'~~; takovou tře;tí o:sO~?U le ~ spravce 
k011lkursnÍ ,podstaty, pokud hájí zajmy ko,nlkursnlC'h ventelu ,e. 13177. 
byl-Ii náll'-O'k věřitel:e na vydání movité věd k zajištěn! pe:něži,~é pohle
dávky ,dlužníkOVY za:baJVen, nebyl 'věřitel oprávn-ěn vésh exe:kU~CI. a, nebyl 
Slili op-rá;vněn, aby provedl v mezk'h povolené e:xekuce exekucnl ukony, 
které slouú jen ÚČ~11'U zajišt1Ů'V'acimu č. 13399. 
vymáhajíd 'Vě,řitel nemůž,e pohvdovati Ill'~ poddlužníku usp'Ů'k?,jení VY
máhan.é poihIedávky i co- do. úrdků-, ktere. ,TIiel?yly u,:edenx 'am. v usne
seni povulujídm z,a:ba'Vení polhledáV1ky p-o'V1nneho, wm v tpfltkazmm u~n:
seni, třeba:s se poddlužník o výši úroku vymáhané pohledávky dovedel 
soukromě Č. 1-3573. 
jelstliže byla vede!llia exekuce ,podle § 294 ex. ř. i na n~jemné, v b~
douo!1JQlsti spl:atné a pak p0'V101ena exekuce vnuee:nqu spúa'v,ou !nemOVI
tosti povLnného, po-zbýv.á ,l<lI1ihtoíVlní IP?zn~ámkou vmuce;né .správ~ (o?e
vzdánim nemo:vitosti vnucenému :spravcI) soudcovsik:e zastarvnt ~ravo 
na n-átjemném spIatném te,prve po zápisu poznámky (po odevz·dá:m <tle
movitosti) práv-ní 'účinek č. 13947. , ' .. 
vedl-li v době z'aba'VenÍ své _pohledavky dluž.ník e:",eku:ci na ~a~ta:d~ 
ex.ekuČlniho titulu pro tuto pohledáv,ku, lze vyko:na;tI .pr~'Va ,dluml1k~VI, 
z toho zabarveni vz,eš-lá, jen vstupem do exekuce na mlsto pÍ1vodmhD 
vymáhajídho věřitele a polkračOi\ráním v ní Č. 14229. 
exekuční zabavení pohledá'Vky, oživlé po:dle § 57 vyr. ř. (č. 337/1914 
ř. z.), v-ztahrt!ije se na celo II po-hledávku, nebyla-li. exekuce ,?TI1e~ena 
na část, nebo nedal-li vyrovnací vě1"it1el - poviI1J~Y., - jasne ,?al;-'y-o 
ještě před jejím zabaveníim, že se o'1Tlezuj~ na JeJ~ vy;rovnacI cast 
Č. 14280; smv. č. 4768. 
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neuvedl-li vymáhající věřite.! v exekučním návrhu správně ;poddlužnílk.a, 
jde to na j,eho vrub č. 14532; srov. č, 12230. 
§ 295 ex. ř. (exekuce na peněžité pohledávky proti státu a veř. fondu): 
doručení plaepní zápovědi o. vkladu, slože,ném pro Ipo.zústa\ost II po
zlIstallOstního' soudu, lIebY1lo nahrazeno tím, že platební zá!pověď byh 
doručena Zemské ba.JDce v Praze jatko ús.chO'v~ně a že tMo banka uvě
domila súud () zabave'DÍ vkladu; nerozhoduje, že pozůstalostnÍ 'Soud na
řídil bance na je:jí oznámení o zabavení Vlkladu, aJby ·exekuci při depo
situ poznamenala Č. 14043. 
je-li t~rz soud soudem povolujkím e.xelk'lld a zárOlveú i úřadem pouka
zujícím ve smyslu § 2095, odst. 1 ex, ř., není formální záva,dy, aby tento 
soud ja,ko úřad poukazující v za'S,toupenf státu ,nepodal.' 'rekurs pmti 
usnesení, jež týž S'o.ud vydal jatka soud exekuci povo,lujíd; zastoupení 
finanč-ní prolkuraturou není tu třeba č. 14080. 
podlehnlllvšfmu poddlUiž:níku, i kdy,ž jim jest- stát, jest uložiti ,náhradu 
úspěšn.ého dovnladho rekursu vymáhajídho vHite:le č. 14080. 
nárok povinného na vydánI p'OjLstelk, s o' II d Jl ě II S cha v 'a !II' Ý c h, 
můž'e býti za1baven jen podle § 295 ex. ř. zápovědí úřadu poukazujícímu, 
j když pojistky zně~í 'na doručitele; tím jest vykonáno zabavení nároku 
na vy-d,ání poj;istek nejen proti soudu, jenž má pojistky v úschově, ný'brž 
i proti pojišťovnám č. 14342'. 
ná'rak státního úředníka Iproti s,tátu ze s:lužebního po-rněm nemůže býti 
vymáhán pořc~c1e'lTI práva ani vymáhajídm věřitelem, jemuž byl přitká
záll' ,k vybrá'ní č. 14553. 
zda v~'po.čet zwbavené čás,U d{'rehodů státní-ho úřednib'Ja, p'DOIvede-ný 
poukazujíc:íJm úřadem jako poddlU'žrníkem, je správ<11')I, nemu,že býti ře
šeno v řízení sporném ,č. 14553. 
nemóže byť povoiená exekúcia zabavením pohl'aJdávky, ktol['ú má dlžník 
proti štátu, a:k v exe:kučnej žicadosti Hie sú uvedené všetky oko.L11Iosti 
podYa odst. 3 § 1 vlád. Dar. č. 234/1934 č. 15370 (Úr. sb. č. 2781). 
proti us,nese-nitl Q! :p-orvoletní exekúcie na peiíaž'Í,tú tpohradávku proti štMu 
oprávlTwný je podtrť rekurz úrad, Jdorý j-e po'v.olen-ý platbu poukázať 
z dóvodov uvedenýdl v odst 4 § 3 vl. naf. č. 234/1934, C. 16145 (úr. 
sb. Č. 3226). 
lze vésti exekuci zab,wenim pohledávky, ie-ž p.řísluŠí státu proti poš
tovní slpořite.l:ně mi jeho účtě č. 16709; srov. č. 13'840, 7716, 5180, 1344 

aj exekút má práv10 uplatii.ovat' v rekurze proti exe:kúciu povol~ujúcemu 
usneseniu-, že -ž,iadosť LO, povolenie e:xe'kúcie ,na peň'a'ži:té pohl'adávky 
exekúta :proti štátu zdeho fondu pod verej-nou sprá'vou neOlbsahu}e údaje 
predpísané v odst. 3 § 1 vlád .. nar. Č. 234/1934č. 1711'8 (Úr. sb. 
Č. 3993); srov. Úr. sb. č. 2781 (č. 15370 Sb. n. s.). 
dO:fllče,nie platebnej zápovedi proti Mátu alko poddlžn~kovi inému než 
p,o u.Je a z u j Ú c e fl} u úradu nemá účinku zaba\i"enia pohl'adávky 
Č. 17158 (Úr. sb. č. 4047). 
d 'v .o ,r s ok Ý de ik l' e t č. 2g,1/1838 Sb. z. s.: po prav'oiplatnosti povolené 
exekuce Z'ahave,ním pohlť'dá\~ky 11etní dlužník ~ni sprrávoe jeho kon
kurrsní podstaty opráv-něn k uplatnění .námitek z uvor. dekr. č. 291./1838 
Sb. z. s. Č. 13177. 
stá t j a k o v y m á h ,a j í c i věř i t e I 11 emu s í v exekučnlÍm návrhu 
wrditi a osvědčiti likviditu zalbwvov3Jué pDhledávky pOdle dvar. de'kr. 
Č. 291/1838 Sb. z. '8. ani to, že pohJledáv<ka .byla již ,Je vÝ'P'Iatě poulkáiána 
Č, 14444. 
při eXBkuci m,a 'P110'VÍsi, příslušející trafikantu, ne,]ze užfti ustanoveni dvm. 
dekr. Č. 291/1838 Sb. z. s. Č. 15414. 
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pro za:bavení z'V'lá,štního honoráře, který přísluší členu, Olpelflního sbo,~u 
'Národního divadla v Praze za představení hraná přes pO'čet a jenž Je 
zahrilut'V pevlném měsíčním platu, <plaH dvor. dekr. č. 291/1838 Sb. z. s. 
Č. 15373. , 
zabavitelnost pohledáv,ky .příslušeji~í. 'r:ovinnému. Pf?ti Nár,odl11 hance 
z důvodu, že 'Poddluž'n~k složil v C.1Zme rporD rpov~'i1il1eho pe~llze k. v~pl~
cení uvedenou ba,nkou, bez zřetele na to, zda Je pohledavka hkvldtl1; 
otázku přípustnosti řečené exekuce jest posouditi podle § 66 zák. 
Č. 347/1920, nikoli podle čl. XVIII z.k. ,č. 102/1925 Sb. a podle dcvor. 
dekr. Č. 29lj1838 Sb. z. s. Č. 15964. 
dvor. dekr. č. 291/1838 Sb. z. s. neplatI pro exekuci zabarvením oby
čei'n)rch pohledávek na »Všeobe'cným pensijním ústavem« č. 16586. 
§ '296 ex. ř. viz též heslo: knížka vkladní (e,xetkuc-e na; ni). 
proti vymáhajícímu věřiteli, :pro ně~?ž byl~ z~b~venav ~ je~u:ž. byJa při
'kázána pohledávka ze- směnky, muze smenecny dluZ111k nnttl vsechny 
námitky, které má proti exetkutovi č. 14275. 
§ 299 ex. ř. viz shora exekuce na ,platy (zák. č. 314/1920, exe
k 'll ce ·n.a d ů c hod y, u hesel: :pojištěni pensijní (§ 46), sociální, úra
z.ové, pokla:dny bratrs·ké. 
§§ 303 a další ex. ř. viz heslo: přikázání p,ohledávlky. 
§ 307 ex. ř. viz heslo: 5-1.0 žení li ,s o ud tl. 
§§ 308 a další ex. ř. viz hes,In,: 'P,oddluž1ník, -přikázání pohle
d á v k y. 
~ 316 ex. ř. (přikázání pohledávky na místě placetú) viz též rozh. 
c. 16993 li hesla ž a '1-0 b a -o- z mat e Č.fl. o s t. ~ 
zásada, že poddlužnam příslušejí proti vymáhající-mu věřiteli, kterému 
by.La přikázána pohledávka! ,na místě placení, veškeré lI1ámitky, které mu 
přÍ:sluše:ly proti předchudd vymáJhajídho, věřite,le, :neplatí, jde-lď o. r-e
alis'aci naJdzástav:ního práva sml u vně .nabytého'; tu :platí zásada dů
věry v :pozemkovou knihu č. 13238. 
§ 318 ex. ř. (prodej zabavené pohledávky): by,la-li I1;wbyto. s,:,ěnky vy
dražením při exekuční dražbě, Ineplatí § 87 srnen. zwk., ny'brz pak ve
řiteli mohou býti vZlneseny 'Vše'chny l:riámitky, :ktť1"é -by 'byl mohl smě
nečný dlužník vznésti proti jeho ~ře~dv~hůdd; ~ol~ž'~a" ,p~'P~jen~ na 
směnku výko:nn)'m orgánem, 'nema uCln'ky smenec-nepravm oe. 13406. 
§§ 320 a daÍší ex. ř. (zvláštní ustanovení o exekuci na- p'ohledávky 
knhovně zajištěné) viz též rozh. č. 13965. ~ 
§ 320 ex. ř.: byl'a-li povolena' exekuce podle § 320 ex. r., ač pro pohle
dávku dlužníka neby10 v pozemkO\"é knize vloženOo zástavni právo] 
nýbrž jen pozna:menáno d,raže:bní řízení, jest vklad nadzástarvního práva 
neplatný, ale nejsou nep!.a-tné i zápovědi dlužnúků a poddlužmíků Č. 139(33. 
,ucrbyly-li platební zápoV'ěď ,a přikázání k vybrání kmihov:ně za'jištěné po'
hledávky právní mod, byl poddluž:nH{ povi,HeH platiti jen vymáhajícímu 
věrřiteli a ani exekuční soud, který přijal nejvyšší ,podání a nastoupi'l ,na 
místo poddlužníka, nebyl oprávněn, pokud ,přikázání Ik vybrát.IÍ. nebyl~o 
zrušeno, ,částky, připadající na přikázanou pohledávku, vy.p.latttt z neJ
vyššfho ,p-o:dání dlužní!ku, n)I,'bd mohl tak uóniti jen vymáhajícímu vě
řiteli třebaže vklad nadzástavniho práva sám 'by.l nep.Ja:tný Č. 13933. 
jaM jest vésti exekuci na pohledávku, zajištěnou ik:Jauční hYP9:tekou, po 
přiklepu zarvazené nemuvitosti c. 15416. 
po, uděleni př~klepu jest mo,Žnu. vésti exekuci na záruční zástavní po
Wedá\nku hledíc na § 224 ex. L buď vodle § 294 ex. ř. i.ko na pohle
dávku povinného za ro'Z-vMoV-OU podstatou, tu by by·l poddlužníkem exe
lcuční soud, rpr-orvá-dějící dražebni řízerní, aneho zřízenílll nadzástav;ního 
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práva exekučního prcti knih. vlastnílku lnem ovitosti, avšak jen s účinkem 
pro ,přLpa-d, že by pi'íklep byl prohlášen za bezúčinný Č. 15416. 
vymáhající věřitel nemůže po pHk:,letpu vésti exelkuci na kaJuoní ,zásŤruvnÍ 
pohledávku platehní zápovědí a zHzenírn nadzástavního pr1Í'va proti vy
dra,žite.li jako poddlužní;k'U č. 15416; &-fOV. Č. 7329. 
nemá-Ii povinný po,dle kni-hovního lustra kiruhhovně zajiMěné pohledávlky, 
jest zamítnouti návrh na exekuci Zlahave,ním úroků z pohledávky podle 
tvrze:n.í vymáhajfdho věřitele knihov<ně zatjišténé č. 16134. 
k úrokům neho k příslušenství kni:holVllliě za'jiště:né pohledáViky lze na
b),ti exekučního zástavního (ua:dzástav:ního) práva Jen vikladem zástav
ního (Inad-zástavního) prá>va podle § 320, odst. .1 ex. ř. Č. 16134. 
§ 322 ex. ř.: tím, že si vymáhajkí věhte1 vymohl kmihovní po:wámku 
vý!povědi zabavené a k vybrání mu p.řikázané hypotetkární pohledávky 
(§ 50 ,lmih. zák. a 61. XIII, č. 7 uvoz. zák. k e:x. ř.), ·nestala se pohle
dáVlka dosud nevyko.fl0Jtelná pohledávkou rvykonatelnou ,č. 13965. 
nezaplatí-li ctllužník vypověděnou poh-Ied1áJylku ve lhůtě výpúvědní, musí 
si vY'máhajíd věřitel, chce-li ji, exekuci vymáhati, 'nejprve obstarati ně
který z exelk116n~oh itii>ulů § 1 ex. ř. ,č. 13965. 
co do otázky vykonate~noS'ti jest bezvýznamná ,i kniho,vni poznámka, 
»že se vypovéděná pohledávka stává do výše vy;lronartelné poh],edávky 
vymáJhajídho vě.řitelle ihned Slpla:tnou« č. 13966. 
§§ 325 až 327 ex. ř. (exekuce na nároky, jichž předmětem je vydání 
nebo dodání hmotných věcí) viz též §§ 294, 29'5, 296, 33'1 ex. ,ř. 

§ 325 ex. ř.: vede-li. se exekuce, na nláJrok porv'ilnného na 'Vydáni hmorl:
nýche,ěd, jest exekučrním s'Ůudem soud, uvedeur)' v § 18, o'dst. 3 ex. ř. 
č. 14648. 
návrh na zahavenÍ nároku příslušejícího povi'llinému pJ'loti peně.žnimu 
ústavu (spořitelnímu a záložeif1skému sipolilm) na vydámi vkladní knížky, 
u něho ,se 'ua:lézajkí, a }eho přiikázání ,k vybráni jest p-ředčasný, byla-li 
zárovell navifŽena a povolena exekuce zaJbavelTJ.Íim pohledávrky z Vkladní 
kní6ky jSOtliCÍ u peněžního úst'avu a k tomu účelu i odehráni vkla:dní 
knížký výkonným orgánem a její uloženi u soudu Č. 15965. 
na pohledávku ze životní pojistky, změjkí 'na majiteJ,e nebO' dmučitele, 
lze vésti exekuci z:a!ba'VenÍm nároku na vydám,í dotčené pojistky, byla-li 
již předložena pojistiteli č. 16546. 
k otázce určitosti návrhu na pOlvolení exeku.ce z,albaven.Ím náf.Oiku p,ří
s:lušejícího povinnému na vydání obsahu safesu pf10ti bamce č. 14266j 
srov. Č. 12698. 
jak je zalhaviti nárok povnnného na vydání poj i s t e ,k uschovaných 
u soudu č. 14342 (viz Ipnwni věta u § 295 ex. ř.). 

'neuvedl-Iii vymáhajkí věřitel v exekuČiním návrhu na zabarveni soudního 
deposita srprá'Viflě poddlužníka (městskou spo.řitelnu ,mí-sto. okresní soud), 
jde to na jehovmb č. 14532; srov. č. 10686, 14043. 
jwk j,est vésti exekuci nla vklad'l1Í 'kiní1žku, zaba1Venou podle § 296 ex. ř. 
pro určitého věřItele, vydanou výkonnému orgárnu a jím slože'l1ou pro 
vym. věřitele k soudu č. 15076; vb, práv,ní větu u hesla: k II í ž k a 
vkladní (exekuce na ni). 
§ 327 ex. ř.: provésti rozvrh výtéžrku za věci p.rodam,é v exekuci (§ 327, 

. čtvrtý odstavec ex. ř.) a učiniti opatřeni Ol tom, 00 se má. státi s vý
těžkem dosaženým v nespomném řízení podrr,e čl. 310 obch; zák, náleií 
soudu, který získal výtěžek prodej,em Č. 14064. 
§ 330 ex. ř. (exekuce na výměnek): zák. č. 66/1925 ptatia aj o exe
kúcii na právo požfvacie, ktoré sil rodičia p,ri o.dstupe nehrnutel'nosti 
vym:iJeniH ku svojej výžive č. 15269 (Úr. sb. č. 2710). 
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omezení exekuce stano'Vené v § 330 ex. ř. platí též pw exekuci vede
nou na i a drž en é výměnkové dávky č. 16866. 
navl'hne-li porvinrný zrušení exekuce, ježto výměnek je podle § 330 ex. ř. 
vyňat z exe,kuce, musÍ' eXEJkučnÍ soud z úřadu vyšetřiti, zda jsou tu 
pndmínky vedení exekuce, t j. též zda a pokud si povinný mohl obsta
rati potřehnou výžirvu i bez plnění výměnku č. 16866; srov. Č. 7426, 
5766. 
žijí-li výměnkáři ve spoI-ečné domácnosTI, jest jejdch výdělek na ně 
rozděliti a talké z výměnJku vypočísti existenční minimum pro každého 
z nich zvlášť č. 16866; srov. č. 2212. 
§§ 331 až 344 ex. ř. (exekuce na jiná majetková práva) viz též heslo: 
po ž í va cíp r á vo. 
§§ 331 až 344 ex. ř. (exekuce na jiná majetkové práva) viz též hesla: 
požívací právo, správa vnucená podniiku (živnosti). 
exekuce ,na »jiná majet}wvá p.rálva« podle §§ 3'3'1 a dal. ex. ř. předpo
:kJládá práva aspoň co dio' výkonu samostatně zcizitelná a pŤevodJitelná, 
tedy ve prospěch třetí oso.by zpenéžitelná é. 14376; stejně č. 11433, 
13726; srov. i Č. 1639-8. 
nehe vésti exekuci Ula, čekatelské právo, poz'lllamenané v pozemkorvé 
knize padle dohody' dědkít, při Pf,ojednruní pozŮ'st,alosti (zák. Č. 68/ 
1908 čes. z. z.), a to ani tehdy, byl-li povirnný odsouzen zaplatiti vy
má!hajídmu věřiteli z.ažalovanou pohledávku !pad exekuCÍ na dotčené 
če'kateJ,ské právo č. 16284; srorv. Č. 6192'. 
nelze vésti ,exekucí zperněžením zabaveného nároku na vydání do;v;oz
nich p.(}lvolet1J~ k dOrvOIZU másla téll va}ec tak, že se dává zmocnění třetí 
ooro'bě, alby z.boŽí z dzilny jménem a ,Ua účet pov,inlného dovážela, je 
proda1a a po srážce reži}nich výloh a odměny odvedla ut'ržeI).ou částku 
exerkučnimu soudu pro vymáhající·ho věřite'1e č. 16475. 
lze vésti exelkud zaharvením a Vlnruce.nou sp.rávou dražehních a uŽÍvla
cích práv kulpite.le nemorvitosti, který se ulal držby k,nihov:ně mu ještě 
nepřipsané ,n,emovitosti, hospodaří na ní a ber,e z ní bez omezení na 
svou ,osohní potř-erbu užitky Č. 16317. 
k vymožení peněžité pohledávky ne&ze ;povo,1i.ti zabaveni nároku povin
ného .proti jilné oso:bě na vydární listin (trhové smlouvy, notářského 
spisu), tý<kaJjkích se převodu nemovitosti na povinného, která neni p·o
vi1nrnému dosud kmihoNOIě p.řiJpsáU!~ Č. 16982; srov. Č. 11433, 1.1641, 
11569, 10158. 
kúpne prá'Vo na rPrídeIové nehnuteYIlJosti podl'a zálk. Č. 81/1920 Sb. ne
m.oŽlno zrubaJV'iť, a to ani vtedy, ked' príde!}' stalI sa nie vo fŮ'rme rprí
delovej l:i:stiny, ale -kÚlpopredaj.nolJ.!. smlu'You (.skrátený spósob prídelu) 
č. 16151 (Ú'r. sb. č. 3240); srov. 5851,16410, 10096, 7711. 
dokud nehyly přídělové ,nemovitosti, pooházející ze záboru velkého ma
jetku pozemlkového, rpřilps,ány do knihov:ního vlalStnidvi, m€!lze na ně 
prnti prříděki vésti exekuci jejkh vnucenou správou (§§ 98 a další 
ex. ř.), nýbrž jen exekuci na přídě.lcova práva k přiděleil1ým pozem'kům 
(§ 331 ex. ř.); nezáleží Hla tom, zda p'o'V,in:ný narby.J poz'emků přímým 
přídě,lem či kupní smlouViou ,odl jiných přídě1ců, schválenou mini'ster
stvem zemědělství- (dří'V,e státním rpOizemkO;VÝm úřadem) č. 16410; 
s'ro~. č. 7711, 10096, 16151 0ú,. sb. č. 3240). 
exekuční zástavní právo naJbyté na nároku povinného jarko veřejného 
spo1e'6nfka na: vydání likvidačního podnu se vztahuje také na jeho pe
néžitou hodnotu stanovenou nálezem. l'o'Zhndčfch Č. 15497. 
ani právo předkupni (§§ 1072----<10790bč. zák) a11Ji práv;o sve.ho druhu, 
jež se ipo-dobá pfedkupnímu právu, není majetllmvým 'Právem ve smyslu 
§ 3S1 ex. ř. č. 13726; srov. č. 14276, 11433. 
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předmětem eXe!kuce II e m Ů ž e b 't· . vyl p:avo .povin:néh.,o žádati o z.ahá,jenÍ 
umorovacího řízení pro ztrátu vkladnl Ik'lllŽky sporitelní Č. 15235 
přípustnost: exekuce vnucenou . v, • 

povI!]oého na ml)~ll'ě 'č. 14428. SPfa'-V'ou UZJViacího a "pO'žíva'CÍho práva 

vkáreČ~é právo spo}ené s ,nemovitostí není samostatným předmětem 
uce c. 14376; sro:v. Č. 3983. exe-

,lze ~ésti e~ek.ucJ zaba~eníI? ku~itel.Q.y.a čekat:els,kého práva proti ,~_ 
da!eh ~Ia. z1,skan! vlastmctvl k vec-i prodané s výhradou vIa:stnicl~~' 
pr~va 1 Jeh~,. naroku ll,a. vrácení splátek, kdyby p,l·odate.l ustoupi:l o~ 
~~,~~,vy a zada'! od :k~p'1tele vrácení věci, k 'oiž má vyhrazeno vlast_ 

I Č. 16393; srov. c. 7174, 11008; sro,v. č. 409U, 9197 1()587 
~ze lodIe po,,:"ah).: vě~i povoliti i zájemné pOpsání věci pr~dané ~ v' 

j,~~~ ~~u;t~:~~n:t:I ~j;f~nj~kgr~~~~t~fe~áln~ ~~ecún:~Z;~hme;i ~'?Vi~?'f~~ 
z neho povmnému ('kupiteli) č. 16393. P "\ yplyvajICICh 

e~ei~~'c: ~a!~~ven!m podmíně,,:ého 'V,lastnického práva dlužnika ke kou_ 
P,tpe ve~l, 1~7. ma teprve po uplném zaplacení kupní ceny lna něho nře 
Jl I, !UeTIl pnpustná Č. 16668 '1"' -

na práva, kupit,e.I~ věci k:o~pe.né s vý hradou práva vlčlJstnického 
pro datele lze vesh exekucI j e fl. 'Podle § 331 'ex. ř. č. 16668 pro 
'konc~'Ů;va~á žilVlnost automobilové dopmrvy ,os'Ob neb náklad o' , \_ 

§, 113~~~. c. 198/1932 múže~,?ýt! postižena exekucí podle §u ;;1 S~:.S ~ 
c., ,.' srov. co -do zpenezeuI c. 14983 15943 a 13811 
oda, l;Q.shndslkoru a výčepnickou živnost, rpro~vozovamou podl~ lkence vy-
, an.e PlOl, e § 20 písm a) ~i ~ I ,. . 
,č. 16398. ' . z vn r., rne ze vesh samostatnou exekuci 

PTOVO! hostiu,ské a výčepnkké živ:nosti podle licence ve smyslu § 20 a) 
ZlVl~, r. rl! e :~' I sčlJmos.ta-tným majetkovým právem ve srn sl §§ 331 
~r'l~!~h( e:. r., z:~ůs'obHjm býti pře.dmětem zabavení, nýbr~ j~ to' jen ve~ 

e)Sl a c,eso!n9;. vdoc:.:;sný alneb vymezen}' zp'Ů"só'b provozu žilvuosten- _ 
~r~~~~g~:mvnenl Jnz dnve uděleného a sdíH osud základního opráv.n.ění 

k
na ?ž~vací Iprávo :k rodinné :hrohce na obecním hřbitově nelze vésti exe

UCl 'Co 17261; Stl'ov. ,č. 10379, 

~ e 3!2, ~~d,l,ř. (zpeněžení ~prodeje~): nelze zperuě'žiti exekučním p rod e
~idlY go 14~8~, 332 ex. r. ko:ncesI 'k rprolV"OZU dopr-avy motorovými Vo-

§ 333 ex. ř. (zmocnění vym. věřitele k uplatňováni dlužniko 'h ') 
k v~mož:'~í peněžité pohledávky ,není přípustná exekuce ~~Oť::~,~ 
k vl'.PIQVedI smlouvy dlužlllíka s elektrá,rnou o duda'va'nl' e'I"'1 tr' :k'h proudu kter,v t "vd" 'U{ IC e -o 
dl v "" az o ,~p~'\Te lestv,podmfnkou zároveň zabmreného náfloku 

SkuZ~lka, nadb~datl1 pS:f:;oty, pnshlšerjící cúluž:níku proti ,e:lektrM:ně p'H 
oncemI o ' eru' byla-Ii tako 't k ~ tr' . k' ' va o exe. uce prece pov;orJ,ena má i elek 

~ am,~, l~ ?, ~~~dluž.nice právo '~, rek~rsu Č. 13798. 1 I -

ym~~aJ~cl v.ent~l; .l~'tnuz byl pnkázaJll k vyhrání zabav,en.' nárok o-
~~~I~eh~ Pytl'O,Ťl ,~~reln~ 'o~hchodmI společlllosti ,na vydán] POdUu sp.Ů'Ie;č~n
dne ?h l~elU' 'h;1 zrusem s'PoLe,Čil1'?sti, nemůže se lP,ro tutéž pohledávku 
Č. ~~9t7. exe ce 'Vnucenou spra'V'ou Sp'O·I6Čenského rpodtlu povinného 

~~n;tláhajílc~,THi~tel, nra~,rhuFcí exekuci zabavením a přirkázánIm vypořá
~ a;Cl loO .po, I tl clena spo,lecenstva, nemfiže se domáhati ah s ' ,y 

S~li 'lbYl~ po p'Ů'volle.nrt exekuce soudem do-pučena vÚPO'V-ěďYpoPdl?lule.cpeno
VlTIInel0 ,co 14238. .1' ' _ " -

vym~haiíclí ~ě!itel má právo na zrušení spole,čnosti jen pokud měl 
vmny Slp~' eonlrk toto práva č. 14457. J po-

~§p 3~4 az 339 ex. ř. (vnucená správa podniku, živnosti a j) viz heslo' 
rava vnucená podniku živnost· '. 'h', . 

, I a Jlnyc prav. 
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§ 340 ex. ř~, (vnucené propachtováni) viz heslo: pac h t v II U C e Jl ý. 
by.Ja-4i . dražba konruná .za účelem propachtovánÍ zabavené živnosti 
marná, rpl'atí obdobně ust'o.:nov'ť!uí § 280, odst. 2' ex. ř., 1. j. musí býti 
nařízeno, -čeho je třeba, ,aby bylo zabavené p-rá'V.o zpeněženo jin.ým 
způsobem Č. 17129. 
§§ 341 až 344 ex. ř. (zvláštní ustanovení o exekuci na živnostenské 
podniky atd.) viz heslo: pa crh t vrn'u cený, spr á va VíLU c en á 
.po,d,niku, živnosti aj. 
jsou-li tu podmínky § 341, druhé věty ex. ř., fl e p a: t ř ~ úpadco'Va iko1n
cesovaná žirvno,st (pohřební p,odnik) do kornkursni podstaty č .. 17010. 
§ 346 ex. ř. (exekuce na vydáni nebo dodání věci movitých): byl_Ii 
nárok věřitele na vydání movité věci 'k za,jištěni peněžité pohledávky 
dlužnúka z,ahaven, nebyl věřitel OlPrá'Vlněn vésti exekuci' a' neby,l ani 
oprávněn, ,aby provedl v mezích pov,ol;ené exekuce exe"ku'óní úko:ny, 
které slouží }en účelu zajišť'Ů'vadmu Č. 13399. 
prozatímní opartření, j~mž bylo oďipůrci' uloženo, aby vydal n'a:vrhova
teH ~d!liče k určitým místnostem, jest vymáhati' exekuci pndIe § 346 
ex. ř. Č. 14298, 
povinný nemůže návrhem 'na vyloučení svršků (§ 251, Č. 6 ex. ř.) do
sícI wácerur věcí, odňatý'oh mu e'Xelkuci podle § 346 ex. ř. za účelem 
nabytí smluveného zásta1vního p,ráv,a (Věřitelem -vymáhajídm), příSluši 
mu 'Však ta'kový rnáv.rh na vylloučenÍ z exekuce, vede-li týž věřite!l nIt 
,dotčené p'ředměty exekuci k vymožení pen ě žit é po'hledá'Viky ,p-rorde
jem věcí odebraných 'Povinnému exelkrUcí 'Podle § 346 ex. ř. Č. 16790. 
§ 350 ex. ř. (zřízeni nebo zrušení knihovních práv): Ipadle § 350 ex. ř. 
může i V'ěři.h~·l, kterému přísluší vykonatelná pohlerdá-V'ka, již na zálkladě 
exekuč'n~ho titulu - tře'bas v něm ne-ní vyslolVen:n zatíženď nemovitostí 
povinného - ,na nemovitosti p:avinného, na nichž jeho, vJas"Í'úiaké prrávo 
není jeMě v,loženo 'ne·bn zaZluamenáno, vésti exeJkuci :knihovními zápisy, 
tedy i vn1ucelllým zřízením p,ráva zá$tavn'iho a za t~m účelem, prakázav 
Zlpůsobem vylhoVtujfdm § 87 knih. zák na:bytí práva vlastnickéhO' povin
ným, domáhati se ,předevšfm rlmihov.ního vkladu tohoto -práva ve pro:
spěch pO'Vinného a na základě tohotO' vkhtdu .pak zápIsu zástavní'ho práva 
pro svnu vykonatelnou pohledávku Č. 13992. 
může-U býti pOf\l"i,nný }akQ dědic zapsáJn ja:ko v,lru;tník nemovitosti jen 
_za soruč,a'Slné poznámky z:3Jkazu zcizeni a zaHženf, nemŮ'že se vymáha,jid 
věřitel domáhati v11iU'cenooo zřízení zástavního .pnwa !podle třetiho od
sta'Vce § 3.50 ex. ·ř. Č. t4133; srov. Č. 378G. 
věřiteI, j'emuž přísluší ,vykonatelná p-ohledávka peněžitá, mitže již na 
zákl'adě €'xekuČlnJho titulu, vyslovujícího přípuSŤflIO'St exeikuc,e na n:e-mo
v,itost poviln1ného, vésti na tuto nemovitost, i když na ni nenÍ" ještě vlo
ženo pro pOv1llliného rp,[áf\lio 'V-lastn.ické, exekuci Vlllll'Cený,m zřízením práva 
zástruvního a za tím účelem, prokáže-li 'lllabyH prá;va 'VIlastniokého způ
sobem vyhovujídm § 87 Iknih. zák, -domatLati se Iklnihovrniho vkladu jak 
tohoto práva v'e 'P~ospěch povinného, tak i práva zástavního rpro svou 
vykO'natelnou pohledá:Vlkll Č. 14317. 
podle pravoplartného trozsudku, vydaného o ~{QInfesorní ža,tobě, že ža,lo
'\TaJní jsou povil11ni 'tWlOiHti .k vkladu služebnosti (b pozemkO'vé knihy, 
tze povoliti exekuci podle § 350 ex. ř. (st.čilo by i zjištění v rozsud-

. ,kovém výrQlku, že služebnost je vydržena a 'Že Ž-alorvanÍ jsou porvimni 
to um.ti) Č. 15377; srov. Č. 9820, 11630, 15607. 
podle rozsudku, jimž bylo zj:štěno právo vymáhwjkího věřitele na urči
tou sľužebnost, lze vymod exekucí vklad tét-o služebnosti, aniž je třeba, 
aby by to v exekučním titulu vysloveno právo vymáh'éi!jícího 'věřitele 
žádatí·;;.o kni:hov,n~ zápis 'takového práva, po pří,padě povinnost žalova
néhú frpěti twkový zápis č. 1:,607; srorv, Č. 1~377. 

OeneráInI rejstříky civilní. 
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~in~:é~~Ž,;~~tť~'~ě~ité ~o~WedáV'kY ,n,e ~ z ,e povoliti zabaveni námku po-
. ) t'k'" )ll1e osn e na vydanl hstin (trhové smlou'Vy notMskeho 

S~lSU., Y1 a]l'clCh se :převodu nemovitosti -na ,voviJnl11ého kt~Tá nen'-po 
?"ff~~, ~~~~,~d~;ně př,ipsána č. 16982; srov. č.' 11433; vi; téŽ 
§ 352 e:" ř. viz hvesto: dra ž b a s p -0' ~ e Č TI é 'fl e m o v i t n·s ti. 
§ 353 az 3.58 ex. r. (vymoženi činů zastupitelny'ch)' r ti ' třen' " ~ b 1 d ' , • p Qza rmOl opa tým\riť~~osrQ O' p~rci uIQže?o, aby vydal ha~'rhQvateli ,klíče k urči: 
Č. 14298. em, iU e ze vymahatt exekuci podle §§ 353 až 35& ex. ř. 

~ §35: 5 ~x'e ř. ,vymožení -činů zastupitelných) viz též níže rozhodrnutí 
x. r. 

k určitosti návrhu na exekuci podle § 353 e' . d' , 
ozn

' c'e ' 'h 'h y' ~ x. r. se vyza uJe presné 
I ,a m vyma a'll'e 'Q c]nlU aby nevznikl h b '. způsobu a rozsahu Č. 13565. I a poc y nost o Jeho předmětu, 

~§D~~~~~~ vz.~w~,'f!~t~'í ;~;~~~~,~ln;~~l;:~~,~~' ~~~le ~~~~~ž jl.~~Ij,U:'~ti'~ uz'ndál" 
353 ex. r. Č. 15208. ' , e Ipn, e 

podle rozsudku, že žalov'a'nÍ jsou pod exekuci povinni zproJO:.titi r d 
no~~ .n~mov~n'!5t věcného mčelI1Í za převodní poplatek urrčité' olSoCě o v a
~e.~e5n9Y3ti~ a 'Osud Inezapla'cený, nelze vésti exe'lruci podle § 353 ex ~-
. ; srQV, č. 2020, 10595, . , 

zálQha určená podle § 353 odst 2 ex ř k úh 'd' 'kl d' . s vykonem vy éh J. . .. I ra 'e lna la II spOje'ných 
podle §§ 74 ~n~~~va~ď tO' ~~nu, ir:ení součás~~ n~'~l~dů .na e,xekučni řízeni 
ného výměnku č, 1659~" ex. r. a nelze Jl pnkazatt v pOIf,rndí zajítŠ-tě-
§ 354 ex. ř; (vymoženi činů nezastupltelných) viz též heslO': ne
sPQrné řlzeni (§ 50). 
k vym?'žemí ..námlru na převzetí 'kioupeného zboží 
exelkucl ;podle § 354 ex. ,ř. č. 16617. kupUe!em nelze vésti 

~~spornf sO~9~ce :~~In! ?právněl1i_ ukládati pen,ěž,ité pokuty a vazbu tam 
-k.Q.~t:X~Jt~~l, ~tez~JIl1Jm ~ásad~ám ~xekuč'llího řádu, který dorvoluje ta~ 
je~~,ož vY.k:o:n~niP z~~!~~~~ ~:~',~' J~~~n%h~Yr01ž~;:8~ezastupite'Iného činu, 
pn vy-rnaham v nespor.ném řízeni mů-ž ,,' 
c?vaeí .prostfedek podle př"edipisů exeku~nrhe:s~~ny -solt,dc: ZVO~ilti, dr?nu
pre-dpisy o formMním ' 'o t ~. 9 ra u; nem vsak vaza.n Jeho 

/ o~áq]ka náhrady ~ák'ladg ~pr:;j~nf:~ _ ~v~,I~,~ém- d~nu~'ovac!'!ll. pl:ostře~ku; 
v l}1'SY exekuoního řádu Č. 17005. ou o e'Xe UCl se- nd~ vzdy pred-

§§ 355 až 356 (vynucení opominutí b t ,. . .. sporné řízel1f (§ ,50). ne o rpent) VIZ tez hes\'o: ne-

.
§ 355 ex. ř.:. návrh na IpovolenI exekuce alby byl'n ., 
nuceno z'ane h f d r-' d . ' ,o a novmnem vy,;. 
a!by- vymáhajíc~, I vě~i~~]v~b erl a z~:stlllPová,ní společenského pod-niku tak, 
další vedení správy a z'aS';t1'P~~~'n:~oh~rocnedn, 'k.1ibV odňal Pt?'v'innému 
ex. ř. Č. 13452. . o po, lm u, -nevyhovuje § 355 

zJízenL pr€ cha d'n é překážk (I v , ,~. • 

schválené SJtat\"ebním úřade~ ~e~í po~s~n~, pr!_ 'Proveden~ přesta.vby, 
osoby; exekuce podl'e § 355 v, , s!l y zasah do sluzebnosti třeltí 
č. 15512. _' ex. r. nem v takovém případě přípustná 

§-356 ex. ř.: přÍlpad opětné'ho zří en' d V

', ~·'''h . 
titulem prozatfmní opatření z k z .1,. nV~jsl .o s1avu: bylo-li exekučnim 

, 'll' ., . ,a azUJICI ZClzelnl spo.nue věci č. 14874 
ZCIZl- I povmny urČIté v· ••• h~ . ; . třením zakázán. . I ·kve~l, JejIC z ZCIzem bylo mu pmza1ímním o-pa-' 
. O', ze n.mvrhu po'Volití exek . k ' Jed.nán~ s-I11ěřuJ'íc'h t' ' UCl, vynuceni opominutí 

t 
'. ' l' 'o !p1l"0 I prozat. opatře'ní a kb' v, ~ • ., 

'S a'vu, -ze']'ména k zmo'cnění věřitele k . k '. . ~ ,no-venl dnve.ls
I
ho e DUpl zClzenych věcí č. 14874. 
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.nelze vésti exekuci zpenezením zabaveného- nároku na vydání d-Qlv-nz
nkh povolení k dovozu másla a va1jec tak, že se dává zmooněni třeti 
QlSOlbě, alby Zbnží z ciziloy jmé-oem a na účet povinného dovážela, je 
prodala a po srá~ce težij.nich výloh a odměny odvedj,a utrženou částku 
exekučnímu soudu .pro vymáh1ajicího- YHite-le Č. 16475; V témž smyslu 

Č. 1029. 
§ 358 (výslech povinného) viz též heslO': žalo ha pod-le §§ 35, 
36 e%. ř. (rQzh, Č, 16932), 
pN v)'slechu dlužníka podle § 3"58 e.x. ř .. nelze se zalbý'vati okoltnostmi, 
které povinný uvedl se zřetelem na to, že jde o cizozemský exekmčl1,í 
titul, aJlli jinými otázkami práv:nimi a sk~tJkovými, n€SOu'Viseíídmi s po
vahou vymáhaného 'llIároku jako nepe:něHtého nárOiku č. 13426. 
zvoHl-li .nesporn.ý soudce k výkonu svého usneseni Y nesporném ,řízení 
(§ 50, odsl. 6 zák. Č. 100/1931) dooucmaci ,prostředek podle § 354 
ex. ř., není povinen se říditi i lormá:1nfm předpisem § 358 ex. ř. Č. 17005. 
§ 365 ex. ř. (vazba): nelOÍ důvodem pro zrušení vazby, odpírA-H uvěz
něný dluž·ník přijímati ,potravu č. 14513, 
§ 368 ex. ř. (interese): podmínka § 368, 0'dsl. 2 ex. ř, musí býti spln.ěna 
jen tehdy, -když se Í'nterese 1llpIatňujel II soudu exekučního, jinak lze 
uplatňovati intere.se kdykoliv, a to i pře'd zahájením exekuce č. 15114. 
§§ 370 až 377 ex. ř. viz heslo: exekuce zaji,šťo'Vací. 
§§ 378 až 402 ex. ř. viz hes1lo: proza tím1uí 'Olip3it,řel11d. 

Exekuce létací viz heslo: e' x e k II C e (§ 69 ,ex. ř.). 
zajišťovaci: pr O' v Ý živn é viz heslo: výž;vné (§§ 5 a 6 zák. Č, 4/1931), 

podle čl. ll] uvoz. zák. k ex. ř. 'Viz též hesla: d 'a ň, -rl á v k a· z ma:
jet,ku, z pfírůstku hod'noty n,emovitosti, konkurs 
(čl. III, č. 3 uvoz. ustan. ke konk. ř.), poplatky. 
záznam exeku'č<ního práva zástavního (§ 38, písm. c) 
knih. zá:k.) viz hesla: knihovní zákon (§ 38 cy, :kni'hovní 
z á z TI! am, pf á v o' s o u d c 'O' v s Ik é. 
pokud bylo dotčeno ustanovení čl. III uvo-z. zák. k ex. ř. předpisy §§ 284 
a dal. zák o př. d. č. 16489 II hesla: .rl a ň. 
y návrhu na pov-oleni záznamu daňové pohledáV1ky pudle č-l. III 11VOZ. 
zák. k ex .. ř. a dvor. dekretů z 18. září 1786, Č. 577, ze -dne 24. říjlua 
1806, Č, 789 Sb. z, s., jalmž i § 38, písm, c) knih. zák, .prQti úpadci 
(§ 11 kOlllk ř. ,č. 64/1931) je-~t uvésti vše, co jest pře-dpokbdem před
nostní pohledávky; nelze proto návrhu vyhověti, není-li v něm dokol11ce 
a:n~, uvedeno" o j,akoll daňovou pohledávku jde Č. 13936. 
zatímní za,jiš,tění majetkových trestů důc'hodlkov)Tch podte § 567 dl'lchod
kového zákona trestního se tý'ká i táestťl, kt,eré v zahájeném trestním 
důchodkOlvém řízení obviněnému po.dle p'ovahy p-řípadu teprve hrozí, 
třebaže mu nebyly ještě uloženv; k povolení zajišťovací exeku-ce stačI, 
aby ořís!llšný úřad o zajištění požád'al; soud není oprávněn zkoumati 
ani potřebu za}ištění ani přiměřenost požado,vané výše z'ajištění; neni 
proto -p-otřebí, aby- úřad osvědčoval ohro-ž,e-ní, aniž .ne'l1Í nutné nějaké 
spravení jiným zpusobem než právě jen konečným vyřízením trestní věci 
důchQdkQvé č. 13966, 
zajišfovaci exekuci lze povoliti podle 'čl. III uvoz. zák. k ex. ř. a dvor. 
dekretů ze dne 18. září 1786, Č. 577, písm. c) a ze dne 24. ří}na 1806, 
,č. 789 Sb. z. s. i pro nárok státu proti železni'čnímu úřednilkovi na ná
hradu škody, z.půs.Gbe!i1é zločinem Zlneužití moci úřední' a -braní darů, 
kterou jest želz.nilční úfedhík povinen nahraditi podle § 33 sLužeb. řádu 
pro- zaměstnance státních drah č. 14153. 
důsledky §§ 284-290 zák. č. 76/1927 hledic n,~ předpisy dvor. dekretů 
ze dne 18. září 1786, č. 577,.lil. c) aze dne 24, října 1806, Č, 789 Sb, 
z. s., dále § 28, lil. c) knih. zák, Č, 14616; srQV, Č, .16489, 17259, 
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i po prohlášení ,konkursu iha .jmění a~ciové spole'čnosti rv likvidaci je tato 
spale6nóst způsohi-lá jednati před sou.dem (býti účastnicí. exekučního 
řízení), jde-li -o zajištění pohledávek státního pokladu, o nichž rOzho-. 
dorva.ti pří-sluší spráV'nfm úřadům, platí i v příóně povolení a prOlVede:ni 
exekuce neb zajjšťov;acího řfzení rpfedpi,g)t; exelkubn&ho -řádu č. 15659. 
§ 370 ex. ř. (zajišťovací exekuce; její podmínky): exekuci k zajištěni 
v Ý ž i v ,n é h D -lze vésti i podle soudnjho smíru č. 15544; pro pohťe
dáiVíky jiného drruhu viz rozh. 'č. H)933. 
podle soudnlÍho ,srnku .ll e I z e Ipovoliti zajišt'o~a'CÍ exekuci (§ 370 ex, ř.) 
Č, 16933; stejně Č, 79RO Sb, u, s. a Č, 3545 01. U. n. ř.; jinak u 'V ý_ 
Ž i V' II é n o viz \fiaz·h. č. 15544. 
k osvědčení podle § 370 ex. ř. 'nestačí p,ouhé vše o b e c n é tvrzení, 

' že ,povinný je sUhán četnými exekll1cemi, neu:vedl-.Jj vymáhající věřitel 
nic, z čeho' by se mohlo' soúdíti, že majetkové poměry povinného jsou 
tak špatné, že exekucemi jest .ieho nárok obje:ktivně oh:mlžen č. 13456: 
srov. č. 10931, 4449. 
zaJišťovací exekuci podle § 370 ex ř. nelze povoJi,ti k z.ajiŠtění námiku 
na dodání určitého počtu libel' sterlingů č. 13797. 
nav;rhuje-li se p'odle 'l1:epravoplatného rozsudku ja:k proti veřejné Oib~ 
c.nodni spoleČln:osti, tak i proti jejim spoJe'onvklim z'ajišfŮ'vaCÍ exekuce 
též pmti osobně ručícím ;Sipolečn~kum. jest zpraovi:dla osvědčiti nebez
pečí podle § 370 ex. ř. též u těchto spoleOní,ků č. 14720; srov. č. 5411. 
nelze ,povoLiti zajišt',ovaCÍ exekh.ci proti Ž-<ll},ov,an.ému, 'Odsouz'ť'nému za
platiti zažal!ova'lllou pohledávku s příslušenstvím, »j1alk to připouští vy
rovlnání«, i když vymá'hajki věřitel v exellwčním ,návrhu tvr:dLl, že na
staly pOdmin<ky o·živnuŤÍ celé pOhfedá"'ky podle § 67 vyr. ř. Č. 14792. 
§ 371 ex. ř.: k výkladu § 371, Č. 1-4 ex. ř.č. 15212. 
v náV'f1hu .na,; povolení zajišt'ovací exekuce, podaném II pro c e s -n í h {) 
sou-du podle potvrzujícího ro:zsudJku odvola'cího -soudu, proti němuž bylo 
podáno odvolánI, netřeba tvrdíti podmí1nkv vytčené v § 371 ex. f. 
Č. 16237. '. 
§ 126 'konk ř. se nevztahuje na' zajišt'o:vací exekuci č. 16973. 
vymáhající věřitel nemusí v ,návrhu na ip:QiVolenÍ zwjišt'ovad exekuce 
podle § 371, 'č. 1 ex. ř., vedené proti správci konkur:sní podstaty tvrditi 
nebo doložiti, že se ma11t1:ě ipokusH o postup podle § 126 tko!nk.' ř., a-ni 
-že konkursní podstata stačí k uspokoJení je'ho nárOiku č. 16973. 
útraty o d v O.{ a c í h {} řízení ,nelze po'dřaJditi, pod útra.ty směnečného 
platebního přikazu, který hy 'byl titulem podle § 1, t. 2 ex. ř. za pod
m~nelk: § 371, Č. 2 ex. ř. pro .po'vof,ení zajišfovaCÍ exekuce č. 14575; srov. 
Č. 297, 1337, 3,731, 4311, 5074, 16973 (dů"ady). 
§ 374 ex. ř. (způsoby zajištění): k zaliištění peněžitých pohledávek 
mÍl:že býti p,DvO'lena i ú s c h o'v ,a zabavených svršků podle § 259 ex. ř. 
Jakož i při k á z á ,n í zaobavené POh'le!dáfViky k vyhrání, př~kázáJn,í vša>k 
s dodatkem, že :přikázáni pohledávky (výživlného) dosud :nesplatné se 
stame lÍčinným teprve jej~ splalmostí Č. 14708. 
§ 375 ex. ř .. (příslušnost I<; povolení zajišťovací exekuce): k otázcq 
ip~ísl'ušnosti !pro povolení zaj.išt'ovaci exekuce podle .rozsudku pra:cO'V
nlho soudu č. 13294. 
návrh li,a povolení zajišt'ovací exekuce POd,te směn:ešného pla'tebního 
příkazu (§- _371, č, 2 ex, ř.), jenž byl podá'l1 tl exekuon-ílho soudu, aniž 
bylo připojeno vyhotovení eekuční<ho titulu a úřední !potvrzení, že byly 
podány -námitky, jest z'amítnouti, nmoli podle § 44 j. n,. postoupW pro
cesnímu soudu č. 13456; S""". Č. 11434. 
§ 376 ex. ř. (zrušení zaJ1šťovací exekuce): Č. 2: vkladní kníiku úvěr .. 
ního spolelčenstva, třebaže zni na jméno tfetí osoby lze uznati za hodící 
se k zajištění podle § 376, odst. I ex. ř. a § 78 ~.ř. a § 56, odst. 2 
c. ř. s. č. 13737. _ 
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. d" vodem k zrušeni exekučních úkonu k -z.aj"ištětní, -bylo-Ii reku.rs
nem u . 'h d'" b 1 l"na' za ,ním soudem zrušeno- U$ne,..,.em p-rve~ o' son u, .1Imz, y' a '~o~o'\.. '. -
jišťova-cí ex.ekuce a prvému sOt!du uloženo, aby o exekuoplm nav:rhu 
znory'a; ro!Zhodl č. 16291; srov. Č, 10328. 

!Exekuce berni (§§ 343 až 404 zák. Č. 7&/1927 v nov. ~ě~í. vyhl: č, 227/1936): 
. ; .předpisy o berní exekuci se vztahu]1 1 na' vymaham ,~a<ne z rno.torovych 

voz,idel a popl3Jtku Č, 14377. ' -' _', .' ,'__' . y 

průkaz pod-Je § 41, <písm: b), knih. zák; __ mliže '~ýtil pr,ov~~,en pro-ti k,a-z= 
dému nabyvateli nemovitosti, na ktere, bylo zastavm pťavo zazname 
náno Č. 14512. ';.1 . ů' t ln' 
soud dožádaný poctle § 301 záJk. o př. d. Č. 76/1927 ~ ze sar:"0s 'a e 
zkoumati, jsou-.Ji splněny fo.rmátní -předpŮ'klady, Iktere _,zakon urcuJe pro 
jeho úkon Č. 14590 (Or. sb. Č. 2225)., ..',." 
nepudal-li vylučov'atel pmti ber.ní exelkucl odpor II ~xek;lClmho. llraJd~, 
n.emůže pmti nf po:dati vylručo'Vací žalobu u soudu, t(eibflJ~e ~e-z! ozn~
mením o zalb:av'e'OÍ SVlT'šků a nařízenou dražbou bylo velmI ik:ra'hke mez:x
dobí; podal-l~ vylučovate,l .přec~ 'vy:lu.č~va:cí ža'i'Obu u ... soudu, nelze TI~C 
vyvoZiovati .pro přípustnost poradu. pravé\: pro tuto ... , zaJloybu z toho., ze 
ber-ní úřad nedhal- soudem povaleneho odldadu drazby c. 13205; srov. 
č 11.105 10893, 12672. , ., 
P'ři zalba~en:I peněz i'est 'beflnÍ exe'kuoi pokl~dati ~ Skol11:;~flID:? hm, ze 
se zabavené pemize podle, § 371, odst. J zalk:. O' pro :do zuctUJl na exe-
kuční ná1klady a na vyma:hauou .polhleda!vlkll c'

o 
13627. ,. 

až do zúčtování na vy-má:ha<ný daň,o,v'Ý" dluh zusta:~ou, ~~b~'Vene pemze 
v'lastnidvím dluž,níiko'V'ým a tnenii ani mož-llé vl1a!stmctvl ]lnych osob za
bavením dotčeno flJebo zrU'šeno č. 13627. . , v 

by.ly..,;l'i peinÍze 'na'lez,ené u dlužníka, zúčto:vány na JehO' vymá;hané d~'lle, 
byla tím exeikuce sk10lITóena a vyIUČOl\rací žalobě nemůže býti vyhove!no 
Č, 13627; sro'l. Č. 5G47.. ".... .' d 'b- kd 
nezále.ží na tom, zda :bemlí exekuce byla skoll1ic'en~ Jlz take y'V. '?' .. e, y 
byl podám odpor 'Proti za!havelllí, ,aniž ,na tom, ze exekuct;1 .ur~d .ne
seČk~!l se zúčto~'ání'ffi až do 'Projití osmL~enrní fhůty. :k pod-an~ n,:.tl11!1tek 
prroti zabav,eni, j-aJk je předeip-sá!no v druhem odsta'Vcl :y;l~d. n:a,r. C. 175/ 
1927 (nyní Č, 15/1937) k § 357, o~st. 1 zkk. o. ~ř. d. c .. 13627.. ",' 
odpor 'Podle ~ 357 zálk. o př. d. muže .se týkiati l~n bern: e~ťikuee ]IIZ 
zaháj.ené a nevztahuje se na pozděJší henní exekUCI, třeba.ze ,Je :y;edena 
na týž .předmět č. 13825. .. ". , y b 10 
»vyhověnI odporu« ve smys,lu § 357 zák. c: pf., d. Jest 1 v t~m, ze y 
s.tr,<uuě (Jejímu práNnímu z~~~'Pd), třeba~ ~en yustne (telefonlC'ky) oz,ná
mť;f1:O', že se exekuce ,na JeJI' <odpor znlsull~ C. 13~25. 
vy.luč,o'vací ž'a'lo:bu podle § 357, odst. 2 za!k. o pro d." která byla

d 
pO.

dá'ua -pře,d uplynutím třicetidenni lhůty, v ust~'n-c:'vem tom u'V,e ene~ 
jest pro llť\Přípustnost pořadu prrá,':,a ud!"ítvnQlU~ 1 ~ehd~', u:ply,~~'la-l1 
v době vynesení rozsu-dilm 'O tét.o z'rnlobe 1lree,et;ľd;ell!lU ~~uta k lrazhod~ 
nutí o odporu; ustaifiOlVe,ní § 406 c, ,ř. s. J:1e.P'I ... ~ti pro ;PrIlpa~yy ~bSO.lU~ll1 
nepŤipllstncsti :podle § 42 j. n, Č, 1~377; sterjf1e; c;}ll~5; opacn.e ,c .. !25 ... 6., ° odkladu berní exelkuce roz-hodUje exekucn.J .. urad 1 teh?y, Jesř~lze byl 
odpor ,proti ;berní exekuci urpliaJtněn u so~'~ru v ZiaJlubou 'Podle ~'Tuheho od
stavce § 357 zwk. o 'l'ř. d. Č. 14661; steJne c. 10003; S\OV. c. 12672. . 
o nároku .na ná:hmdu škody, 'Vyv.Odzov~11Om z kona;ma!, resp. op?m;
nuHa Qirgá'llov ža.Juvaného_ finančne'ho e'raru ClIko vy~ah~lucehg' ;rentela 
v :bernej e:xekúcii na pohl'adá,v.ku žalo'b~fka 31~O • da~ove~~ d!zmka, ~á 
ro.zhodnúť súd všeobeone prirsJ,~IŠlný a -m~ kWjsky sud c:vil:ny ~ '~~~76 
príslušný podra zák. č. 4/1918 c. 142'3Q (IJr. sb, c. 2006), srov. c. 
(Or. sb. Č. 3119). '. "I,' 'tát 
O' n<Íiwk,u na náhradu škody vyvro.dzov'a'ne,m z toho; z~ ~a OViaJ?Y : II 
obmyserne viedol bernú exekúciu na mClJetok patna:ct me -danov m 
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dl:žrnikov,i, ale žaI-ohnMcovi, je prf-slušný rozhodovať 'lm-ajSik~r SlÚd civilní 
v Prahe č. 15876 (Úr. sb. č. 31.19); srov. Or. sb. č. 2006, Sb. n. s. 
Č. 14232. 
'na :porad prálVa -patrí rnzhodova,f .o neprlÍpUSlÚItlOst,i exe1mície, keď berný 
úraJd zarbaJv.il molbillárnou ex'eJkúdúu .prislrušenstvo nehnuŤel''floso d1žl1iÍka, 
na kt()lrej je pre žalobníka ,,,,ložené hyp·ote!káme záložné právo č. ·16261 j 

(Úr. sb. č. 3374); srov. Úro sb. č. 1531; Sb. n. s. č. 2!466, 6073, 10576. 
• nedodržení předpisů § 369, odst. 1 z~k. .0 pl. d. a vlád. nař. č. 175/ 
1927, pdknd jím byl .proveden pledpis § 369, odst. 3 leč. zOJk., nemá 
v záqlětí záuJ;k zástam,ho p.,'va, ládně ".bylého podle § 368 uved. zá:k. 
č. 1&373. 
;keď úložný veritel' noohlási'l S'voj Lnárok n.a -IVec zaJbalVemú v berned exe
I<úcii (§ 370, .odsl 1 zRk. o .1'1. d.) '1>roo pn-edajom tejto veci, nemože 
sa pOTaJdom 'prátv,a domáhat' určefllila ,prednosuného zá:ložného práva 
č. 16347 (iÚr. sb. ~. 3409 I). 
žIaJdŮ'.st' {) prednostn.é uspakojen,ie z výražku lVec-i zabavenrej 'V bernej 
exekúdi (§ 370, .odst. 1 zák o př. d.) mo'že sa staf Jen v' ptoomnej 
fmme -alebo I{)ojatím do ·úradnej zápis~e; toho, že bola úSĎne pred
nesená, pri -rozhodo'Vaní, -či sú da,né pr-edipoklady Ž!311oby podl',a 'odJst. 3 
§ 3170 z~k. o pro d., nem".no si všímať č. 16347 (,Úr. sb. č. 3409 II). 
příslušnost řádných soudtt pro ž,aLobu, kterou -se p110dated motorového 
vozidla, který si vyh!l'aicm·l Vilastni-oké právo až do ú-p~ného mplacení ikupni 
ceny, domáhá :fi;3! státu vydáln-íi (zalp:la;ceni) zadržernéh'o přebytku (hy
perochy) z dražebního výtěžku za motorové vozidlo Z1aha,vené a vy
tira'Žené v berní exekuci, vedené -proti kupiteH vozidla p1'lO dluž-né pře-
pravní da:ně z motorových vozide'l Č. 16381 (Or. sb. Č. 3470). . 
mo',žno sa ;poradom práNa ptred sitdom, pdslu-šným Ipodľa všeobecný'ch 
pra!Vidie:1 práva procesního, domáhať z dóvodu b e' z z á k 1 ad n é ho 
o b .. o h a ten,i a ,na finan,čnom eráre' zap!lalterrtia sumy, Iktorú erár pre 
danové d'lhy daúQivého dlžnTk!a zrubaVril z peňazí 11 tohoto dlžnÍ.k!a na,
jdJených, ak mill nepatriadch, a to aj k'eď 5a v'lasúnlÍ'k pe;í,azí LUŽ pred 
tým 'bezúspelŠne PQk!ú-si! domocf sa vl1'átenia IpeňaJZí exc~ndačným spo
rom podfa § 357 z~k. o.l>r. d. č. 16600 (Úr. sb. č. 3568)·; srov. Úro Sb. 
č. 2272,2714, :1119; Sb. n. S. č. 12069, 14082. 
jde..Jli o p-oužiití výtěžku za věci 'V Iberni exekuci zabavené a prodané, 
nelze se podle § 382 zák. -o př. d .. domáhati oU soudu žaloib-ou ,na stát 
určení přednostního. práv,a 7.-ástm~n~ho 'a přednostního u.spokojení a lJl'e

platí v takovém případě předpis § 370 urved-o zák. c. 14082; srov. Boh. 
A ·č. 4177. 
lbyl'O-'li v zálpmrědi, vydruné za herní exekuce, u'V,edeoo, že stát Jako 
vymáhající lVěřite!1 !jest D'právn;ěn v}'lbmti pohledávku dlužnik!ovu d-o výše 
v!'lmáJ~a~)rch daní, jest .stát oprávněn, ,alby vedl podle rozsudku, který 
SI ,dlu,zmk vymohl protI pocbilu,žtfl.~ku, exekuci ;přímo _proti poddluŽtníiku 
č. 14212; S1"OV. ·č. 17091 (IÚr. sb. ,č. 39'70). 
hO'~i }e ~ plat.ebnej zá!povedi uvedené aj oznámenie, že štát (d.3JňOlVý 
ventel') 1est npráv:nený pohYadárvku - pOl v-ý'šku vymáhruných nOOo
pla!k0Y ~ v)~bm~, da~<Qvr dlžnik Je oprávnený domálhať sa sporom 
sloz€lIl!I~3! za!ha(\Tenej 'Po:h1,aJdaViky II sudu, jestli mu dotyčná 'pIatebná zá_ 
lpoveď S uye-deným ovnáme'ním ,duru,čenlCÍ :bola p 'o IP o d a,ll f žaloby 
Č. 149}O (u,. sb. č. 2486); srov .. Úr. sb. ·č.155-5, 1591, 2245, 3398, Sb. 
n. s. C. 9247, 10837, 11132, 14212, 16346. _-
předpoklady pozbytí aJktivní!ho oprávnění k ž,alobě o p.ohledá'v,rou zaba
venou berní exekuci č. 15801 (Úr. sb. č. 3(89); sro".č. 1709\. 
tým; že :hala v hrernej, exekúcii zabavená (§ 3-83 zátko -o: Ipř. d.) pohl',a
dávka ·d.31ňovému dlJ.'žnH~u už prisúdená, o;tl'ác-a tento .právo započlať O jej 
vydohytie exekúdu č. 17091 ([).r. sb. č. 3970) ; srov. Č. 15801. 
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ok erálr poradom be.rnej exekúcie v zabavi,! pO~ľadávt~u, ?a ~,r~tJie kto~e,j 
damá 'bola zmenka tMo zmenku vsak :nezabavd a -danovy dlzmk zmenKU 
po zaJbavení pohr~dá'V\ky previedO'l na ~ného,. mO~l!1o ;teplarnosťv. tohoto 
p-revodu (§ 383, odst. 1 zák. <O pr. d.) namIe,tat kazdemu - obc~'ansk{)
práMn'emu nástupcovi daňového d!llž~tka a tomu v z~'~ovop-raV1nému 
nástu.pcO'Vi, ktorý vedel, že .jde o '~1'Y'CIU z.me:nku a z~ tel prevůd ~t3!l sa 
po za:bavení pohl'adáv:ky, na krytI-e ktore] bola dana c. 15646 (Ur. sb. 
~.=I). . . 
keď je v platebnej zá.povedi podl',a § 383 zák: o pl"; d. V~SI?V~le uve~,ene, 
že erár je opráv:n.e~ Z-3!bavenltÍ pohľadáV\ku 1 s pfllpadnym1. ur~kaml vy
brat' 'až po výšku vymáha:ný~ch daňový,ch ~,nedopl~tko~ s IPn;sJ~se~tvon:, 
má to ten istý ú6nok ako lkeJby bolo 'doslo v 5'udnCl] exekucll aj k pn
kázaniu -nároku k vy~aniu ,č. 15646 (Úr. sb. č. 2947 HI) j sro~. ,č. 14212. 
k .ptlrutnosti exekučníh.o zaha,v,enÍ pohIedávetk z cenný'ch p,apIrú podle 
§ 385 zálk. o př. d. se nevyžaduje ani, aby vý~~nil1lý, orgán s~~s~l hned 
'PřI výkOlnu zabavení záj-emní protokol (§ 3~ .rec: zálk) a ,dal ,lel lJlode
'psati poiVi:nnému, and, aby byly, zabavené veCl ,~vY'kolfl:r:ym I()~ganem od
ňaty, nebo mu dobrovolně "ydany č. 16399 (ur. sb. C. 34;1'3).. .. 
n.epojal-lii výkonny orgán .do zájemní·ho protokolu, seIPSiat~e~o :hned pn 
V}'k011U exekuce, vld31dn:í ilmížktt _vyd~no~ mu .do~rovo'1?e trett o.S()l~Ol!, 
,není vkladní k1niŽ!ka zabavena, 1:relhaze II pOIV}I[~.ny orga~ 'Vzal .~ sobe, 
ale .po,~n-amenat teprv'e dodaríe,čně v záljemním p'rto~'olu, ze mu v-~c byla 
vydána dobrovůLně třeH osobu; takovýto postup ,:r~on~éh? -organu ~e
zakládá exekuónÍ!h-o zástavního práva pro vymah8!llCt stat C. 16399 (ur. 
Sb. č. 3483). . b . 
v spůre daňového dlž,nÍ'ka o dabytie pohťadávl~Y, '~t-oreJ sa er,~,1 ~xe
,kúcia týk'a (§ 387 zák. o pr. ?), mO'ž~o ~pOfLTIU otazlw, do akel m1err 
bola táto _ periodicky sptatna - po.hladavka (BJnre~doVlllé) .. zaba·vena, 
riešit' ~pravidla len -pn účasti eráru v .spore č. 15646 (Ur. sb. c. 2947 ll); . 
srov. Úro sb. č. 2486. . , 
v spore daňového dlžníka' o dobytie pohfa:?á!\llky, 7)a~baNeneJ errurom 
v be'rnej exe:kJÚdi, má súd z úradJuej ~p~,v1I1ln~sti vyZ!v,3Jť zal.olV'a!ného pod
dlžm-ťka, aby -DlpolVeda'l' er~u (exek.?cnemu uradu) ~pL(}r, (o~st. 3 § 387 
zák. o- Ip<. d.) č. 15717 (Úr. sb. C. 2995); srov. Ur. sb. c. 2957, Sb. 
n. S. Č. 15&16. .. . . ·k • I b 
ked' žalo'va:ný ,flIam~'etéťl v spore, že žalQibn~k Ill:e Je op;a;.:-,neny· z~ 'Ol ,e, 
lebo žalohná pohl"aldá~ka bola e~árom v 'be~fll!e ex;kucl1 z.abavena, al

7
e 

vyzv,amiu súdu, ,aby op.ove-dal eraru (exelm-cnemu u~a:du) Sp-O; (§.38., 
odst. 3 .zák. .o pl1'. d.), ,nev)líh'ovel, treha to polkladat za odstupe:me od 
námielky č. 16346 (Úr. sb. č. 3398); sro~: ~r. slb. č. 2947. (11), 2~95 (II). 
dlžni:k. :ktol1'ého pohl'adá'Vka 'boI,a v ex~kucH z.ab:a!ve,na: az do. p,r:t~~za'll1a 
tejto pohl'adávky veriteJ10vi k vyhrwn1u apraV\fleny le ,'VY?1ahať Jl!.. Ifl;; 
pOddluž'ntk?vi Slpor-om, ~všat~ leln pak, .aby S1,1t~lla 'JPohl,~daVlky slQizena 
bola do sudnehodepozltu č. lR346 (Ur. sb. C. ,,398), srov. Úro sb. 
č 672 2486 2947 (IIiI). Sb. n. S. č. 10837. 
aJ~i ph zaiba'vení v1dwdn& k~i~ky'pro d~užné, cLa:ně :ne'n~bývá. stá!, sa.~()
statného. práva a 'nároku, ,nybrz len tohk prav a naroku, kol~k pnsluselo 
povinnému }aJko věřiteli č. 15460. 

politická (administrativni) viz též heslu: ex e k II C e fl a p 1- a t y rozb. 

č. 14072. . .•. • .. . d >. 
vykonatelné platehIll vymery a v~kazy rned()iplail~1! 'i.odmch .. r~zs!ev ~e 
vykonávají j,en poHtic'kou eX'elkuCl, pokud to nanzule zv,lástm predplS, 
třebas jsou opatřeny 'do101žkoru IVYko:nate:tnosti okres'ního úřadu č. 15668; 
slrov. Č. 9846, 9359. • 
ktů tvrdí že mu na v,ec zahavenú politiokou ex,ekúdou p,r-is1úcha ~ra'V'o~ 
ktoré n~do'Púšťa exekúciu, maže ,neprí'P'U'stniQIsť eXelk~cie u?latnoV'~t 
poradom práva, až ,ked' podal proti zabaveni'll II e,xekuoného uradu na-



Z16 
Exekuce politická 

mietky (§_112 sprárViueho pokračov,a,n,ia, vlád. nať. č. 8/1928), a ná
mietky ,boly p r a v ol' 1 a tne zamietnuté Č. 16258 (,Úr, sb. Č. 3351), 
nepodal-li pojištěnec proti výměru okresní ,nemoc. pojišťovny, jímž mu 
bylo předelpsácrlO vrá:cení lJ)eněžitých dávek (§ 135, odst. 2 zák o soc. 
poj.), Vičas žalolbu, podle povahy dávelk bud' u rozh:ndčího soudu nebo 
II .pojišt'ovacího soudu, lze podle výměr-u vésti exekucI politickou (čt XII 
zwk. Č, 125/1Q2,7 a §§ 90 a dal. vlád. nař. Č. 8/1928) Č. 16962 (Ú" sb, 
Č. 3917), 

Exekuční prOdej viz hesla: dra ž b a'I pro 'rl e j o v é ,ř í z e 11 í. 
Existenční minimum viz heslo: ex e k II C e (lil: a p I a t y). 
Exkulpační důvody vliz heslo: automobH,{)Ivý [l,árko'l1 (§ 2, zák Č. 162/1908, 

§ 47 zák Č, 81/1935), n,á hrada š k o d y d r'aho u. 
Expropriace viz heslo: v y v '1 a s t ,11 ě n i. 
Exterrit~rialita: osaha, 'ktorá: má právo exterritorri.aMty podľa medzilnáro,dného práva, , 

m~ je podrobená pmvomoó tuzemských siidov - iflad rozsah § 96 o. s. p., 
am v tom prí'P'ade, keď j-e žalovaná ako právny nástupca tuzE'Jm'Ského štát

neho občana Č. 15713, (ú" sb. Č. 2980). 

Faktické pojištěni v.iz helslo: p-oji,ště'll'í s'ociální (§ 17 zák. 'O snc. ,poj.). 
Facu1tas rutem,ativa vliz hesla: rozslu,dek (§ 410 c. ř. s.), žaloba (žádos't 

ža:lolb'uí). 
Fa1sus procurator vjlz též hesla.: 'nbch,odní zmocn:ě:nec (čl. 47 obch. zák.), 

plná moc, směn.e,čný zákO'-n (§ 103 s-měn. zák. fO'Zlh. ,č. 13719, 
smlJ,oU'v,a z-mncňov,ací. -, 
ust~nQlVení d. 5"5 otbch. zálk. n,e,lze užiti tam, kde h'led~c na záikonné vyme
zeUl objemu plné mooi nemál vnitř,ni omezení obchndní pLné mod účinek 
1)wtt třetím osohám a tudíž kde- rne}dei o' přelkročení zá!kO!I1lné pItné mod 
Č. 16590, 
vedoucí Medník rprodejlllY, ustanOiwný- k samostatném-u uzavírání obchodů 
(čl. 47 obch. zák.), 'neručí tře,tí osobě osobně podle čl. 55 ohch. zák. byl-Ji 
jen- ve vlnitňnÍm poměru vů-či pritndpálu omezen toIiik,o na uzaví.rán-í ~e:nších 
ob-chodů č. 16590. 

Falšování (padělání) směnky 'viz heslo smě 11 e čin Ý z á k o 11 (§§ 73 a další 
směn. zák). 

Farář vriz hesla,: d a,r, n ,ah y t í v,j a.s tni c tví (§ 367 oibč. zák). 
faráři !nejsou svěřeny kostel,n~ věoi jen do opa.trování nýbrž jest ve výJko:nu 
držhy y právním zástupcem_ i!wsrf!el]:a' jaJk-o 'v11!astníka' tě:chto věd č. 14213; 
sm~. c, 8569. 

Fami matrika ;yjz hesla: dítě (marnžel·ský původ, ·nemanželské), 
matrika. 
katolická obec viz heslo: dar Č. 16565. 
obec evangelická: lněmecká Oejí před-stavenstvo) mů'že žád&ti o soudní 
e:~uci k vy;mož,e.nÍ přřspěv:ku joe-n p~ostřednictví'ffi politického úřadu, :TIlilko1i;y 
pnmo sama, (t to ani tenk!rá'Í, :předlo-ží-li výik:az vymáhaný,ch lne-dopl,atkťt 
s do.Jož,kou vykonatelnosti, ,připojenou okresním polWckým úřadem č. 13181 
obročí v·iz hes~,o: dar č. 16565. . 
osada, osadníci viz r02h. č. 14569 u hesla: rl ľ a ž rb a v n II cen á ,n e m 0'
v i t o s t i (ro-zvr-h) § 216, Č, 2: ex. ř. 

Feriálni věci v,iz hesIa: pr ázdnri TI y s o II dn í, 1"0 zsu d ek pro z m eš-k á 11 í, 
vyrovnárni zemědělské. 

Fernet ROma vi!Z heslo: SD u těž n e:ikalá rozh. č; 16858 u § 1 záik. p. n. s. 
fideikOmis viz heslo.: svěřenství fůdj,nné. 
Fideikomisámí substituce vJ-z hesla: S 'll b s t i t 1.1 C e f i d e i k o m i sár n Í, u sed -

:lost střední v,e-1iikos_ti. 
Fideicommiss.um eius, quod supererit vii heslo: su"bstitu-ce fideikomi~ 

sáruÍ. 
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fiduciář váz hesla: substituce fideikomisá}ní (exekuce),_ svěřen-
ství rodinné, ža!lo-ba podle § 37 ex. T.. • 

Filiálka viz též heslo: o- IP r á v n ční k e s p o f U (p a s I.V 'll 1). _ • 
_ . zápisem odštěpného záv-odu ciz.oz~m5k~ společn~~ti. s r. o·v d<?, tuzemskeho 

rejstříku nevzniká 'l1ový, 'od hlavmho za'Vodu ord.J~~~y -podm.et. c. _~3511. 
předpi-su § 2, odst, 2 zák č. 58/1906 ifI,:~;},ze UZ!t1, ,~ylo-lt led~I~'::o, v z'a
stoupení tuzemské -representace oizoze-mske spolecifilosh s T. O., }e}1Z tuzem-
g,ká I representace ne,byla -dosud zapsá~'a v -do ,rej.stHku č .. 1~511. v,. 

může-1i filiálka samostatně z ohchodu zalovatl, vym.oc! Sl e.x~kuc-l11 tltu~ a 
na jeho. zťtldadě vésti exekuci, jest ,pro-ti -ní jako sam~statnemu podmetu 
podati i žalobu O' n-epřLpustnost exekuce, kterou ved~ c. 13.574.~ . . 
! při ozmačovální :prodej-en jest užíva?' !fJln~ho- zfl1'ě~í "firrm.y, mko~lV, Jen- Jeho 
části, třebaže částečné zněrn-Í firmy mel ma,]1tel chn,ll';'l1'Ů' }aJko,y znamku i tento 
souhlasný názor [lli'ž~Í\C!h so~,dft neni y" fínzp~n: se: za,l~-o~~'~' c. }3614. I" 
za- -smluvy, uZONlfelrue] centra'lou, ,nemoze byt z-aILorv,8.ill": flhalka c. 14236 (Ui". 
sb. Č, 2011); stejně Č. 15471 (IOr. sb. Č 2856); srov, c, 13574, 10335, 10285, 

4234, 3194. . ' .' . t' d'h 'boru 
(odbočka odborové organis~ce),: pr~,zatllfl1nr~. op~~trem us !ey ln!' 10 ~7YI"':' '.' 
sdruže.ní -o:dboro,vých 'OrganisacI proh funkclontarum 11"~,zJP?stene . odboc,~y, 
z úřadování i'unkcionářů ml de vzniknouti Š'~Ů'd-a, odiporu1~-1~ v~denl odbo~;ky 
sta-novám, což přez.koumati jeslt věcí 'ImllJ1e hromady, ustredt a doz<orclch 

úř.du Č. 14044. . 'b h d 
filmová: společnost: obchodní j,ednální hlmové spoleónosh s r. o. JSou 'O- Co 10 Y 

ve smyslu čl. 272, Č, 5 ,obch. z"k. Č. W!59. . '.'''. . .. 
_ úplatné půjčováni nlmu fi,lmavou srp,Qtlecnosh v m~ZlC? je], obcho:dnl Zl'V-

nosti jeSt obchodem Ipodrle čll. 273, o~st. 1, obel1. zak c. 16159. 
Filmové dílo, právo viz heslo: p ů vod, s 1<: e P ľ a v Ú'. , o ' • - , 

FilQ1Y viz hes,la: k i n e mat o g r a f, p o k II t a s m l' u v ll- 1, ,p U vod s k e ,p r a v o. 

Film zvukový viz heslo,: po ft vod s,!ké p r á v o. . 
Fi11ančni hospodářství obce fi.noo,ční novela obecní (zák. č. 3129)1921) 'VIZ hesla: 

o- b e c (odpovědnost funkcionářů obecníe-h, práv!fli je;dnání ob-ce, obecní 

dá,nky). . " (d 1 . ) k Finanční prokuratura: fi'nanrč-ní prok~:aturTai jest y?~.ravnena k ov-o .aclm.u rel lliľS~ 
jménem státu, k jehO'ž u'radům patn I Masarykova universIta v Brne 

Č. 13245. ,,' "'. 1 
nezaplatila-li fin8.inční pmkuratura_ utratovou pohledavku,. o. }e:l.l'z zap a: 
cemí,byla upomenruta, ani ve -lhůtě ji dané, neI.ze to hodno-tIh JInak, 'nez 
že zap-Iac,eni ndepřela č. 13-84;9.. .,,, . ,y " . 
je .. Ji týž soud soudem povoluJtclm exelkucI a z~TOVepy 1 made!li, po~~\.a-, ' 
zl-<:jkí:m ve smyslu v'rvého odstavce §.295 ex. r., ~1llze -s,ou~ J,ako .. ur~~ 
poukazu}id v Z'a;stnup-ení státu podaŤl .. r~lkurs proh 1f&~,ese~I" kterte tyz 
soud vyda:1 jakOl soru,cL exekuci pOIVOIU]1C1i z,astoupOOl hnancnr prokura-
tmou není tu třeba č. 14080. " 
pokud finanční Iprokuratura n-,emusi býti obeslána j-8.iko zás.t~rp~yne, vodo
hospodářského fondu k jednáni o- ,náhradu za- vyvlastnene :pozemky 
k stavbě údolní přehrady č. 15168. . ,- v' .,. 

poku.d jí přísluší zastupováni nadaCI, ne-spravovanych pnmo statmml 
ú~ady č. 15210. , • 
i podlle vlád. nařízení č. 82V1936 je v při~.a~eo~ uve,~enych v za~one5~ 
o stavebním ruchu pOlVoláLna k zastupovaTI! sŤatu pred soudy fmancll1 
pl"o'kuratura nikoli mi!flisterstvlo sociální péče č. 16905. . 
usta'nove:ní \1I1áJd. nař. Č, 191/1921 se týlkají jen v,nitřn1ího poyměru mezI
státem věřitelem a dlU'ž;niky, ni'koH Z'Ws.tlllpo'Vání státu pred soudy 
Č. 16905. b ... d . t 
v exekuční věci, v ní!ž. zaikroói.l ja:ko vymáhající v.ěřirt-el ",.e!,m, ;tra, Jes 
obsUku k ro,zvrhovému roku a rozv·rhové usnesem doruclŤ1 tez bermmu 
úřadu, třebaže byly doručeny fin3!naní prokuratu:ře ~. 16970. 
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n.osti .stačí podle čt 228, .odst. 2 obch. zák. (na Slov. a PodIk. Rusi § 185 
zák čl. XXXVIl:1875) vypsání příjmeníč. 14966 (Úr. sb. č. 2487). 
okolnosť, že firma účastifl1nej spol-oonosti podrpísalná hola 'llIa zmenke spOso
bam nezodpovedajúcim právnemu stavu 'V čase podpisu zmenky (bez do

'da111ru poukaznjúceho' na Hkv.i:dáciu '31 Ibez kolektivlneho -podpisu dvodh Ukvi
dátorov), prichádza v úvahu len, ked' ide o zmen,k{)lVÝ závazok úč'asti'Onej 
spoločnosti (vyS'taviteI1ky zmenky), nie však, Iked' ide o jej zmenkON"é opra;v
nenie č. 15216 (Ú·r. sb. č. 2662); swv. č. 13337. 
dodatek »stavj,tel« 'k znění firmy jest určen k IbIH'Žš~mu oz·načení -osoby ma
jitele firmy 3.JIl€'bo závodu a jest dovolen č. 1573rI; srov; Č. 168'18. 
jediný ma1jitel rprotoko1ovaJué filrruy mů'Že se domáhati práv příslušej.ících 
jeho Hrmě jalk jménem své fh-my, tak svým v,last,ním obča,nSkým jménem 
Č. 16079; srov. č. 14203, 10359, 6351, 3043. 
zásada nepřfpustmosti uží'váJnÍ neúplného znění firmy platrpro jakékoliv její 
užívám, nejen pro uzavíránI .obchodů č. 10011 j stejlně č'. 1,688, 1845. 
užívání neúplného znění firmy je neoprávněné uHvánf firmy, které za
",dává podnět \{ fíze'ní 'dle čI: 26 obch. zák. Č. 16511; srov. č. 1688. 1845. 
nrmy spo,lečenstva nelze užívati bez dodatku »za!psamé společe,nstvo«; 'nýbrž 
jen s 'dodatkem, a TO' :podle rpnvahy mčen[. »'5 neomezeným ručením« nelb 
»s omezen&m -ručenÍm« č. 1-6611. 
nejde {} nezálkOlnlOost (§ 46, .odst. 2' zák. č. 100/1931), nýhri o pni'V'n~ ,po
souzen~, vY'Si'ov,~ly-}li nižší soudy, že nezkráceué fi,f'my jest užívati též na 
firemnLm štítu a V' inserátech Č. 16611. 
by,I-li věoný filremní dodatek »,architekt a sba,vitel« 'pravd-i!vý jen .o osobě 
vystoulP,1ého 9p!O'leonika, jeho.ž jméno bylo obsaženo ve stMé firmě, a bylo-li 
pak jeho jméno, vypuštěno ze znění firmy, není onen dodatek j.řž dovolen, 
jestHze liby-li -společníci nema1jí ,oprávněni odpo'Vídajíd fi-remnlimu d,odatťku 
Č. 16818; sro,". Č. ľ573-7. 
řádné z:U'amenání f.jrmy 'vyžaduje, aby přímo pod zněním nrmy byl připojen 
podpis toho, kdo ji znamenal, pokud to záwon, st8.lnovy neibo společenská 
smlc;urva předipisují č. 16859 (Úr. sb. č. 3829). 
ne}de ,o' řádný fÍlremní rpodpi's na' směnce, zá:va'Zln,ý pro firmu, když mezi 
zrnění 1Wčité firmy (komanditní spo'oIeónosti) pod jméno zástupce, který za 
ni podepsail, jest vsunuto znění j.iné firmy, třebas jim r,ofVIuěž zastupované 
Č. 16859 (lGr. sb.č. 3329). 

Fiskus vůz též hesla: fina:rniČJIÍ pro'kuratura, stát. 
Fix víz heslo.: soutěž nekalá (§ 1 zák. p. n. s.) rozh. Č. 13650. 
Fixní obchod: hy1o-tt -oib-jedluáno zboží v cizině s tím, že musí býti dodáno do tu

zemska ihned nla u:rčité dov.'OZlní pov{)lení, a byla-li cizozemská firma upo
zorněna', že řečené rpovolení platí lpouze do ur,čité dOlby (šest tý,dnů) po jeho 
vysta!vení, j,de o obchod fbmli (čl. 357 obch. zák.); v takovém phpa:dě ,pří
padě p,řísluší kupiteH 1t1J~rok na náh,radu škody vznikrlé tim, že ciz'Qlzemský 
dodavatel nedodal zh..oŽí ve lhůtě, po kterou plaHlo dovozni pOIVolení Č. 16096. 

~-- Fond chudinský ohce v čechách se základním účelovým jměním jest 'Pokládati 
za: saJmostatnrý p,ráv,uí podmět Č. 14712. 

- dům .př~psaný v pozemkové knize chudinskému fondu jako prav:níimu 
Ipodmětu není 'Ve vllastnictví obce, lO'ýbrž jest jen v její správě č. 14712. 

pensijní železničních zaměstnanců 'viz hes.la: o s 'O b 'a p'f á: V !ll' i c k á z a-
měs,t:J1.anci že'1ez'ni,čll1í. ' 

pensijní zaměstnanců vídeň-ské ba1n'kYi (pokud neni 'Sociálně po}išťovadm 
ústavem podle § 3'1, č. 3 zák. ° .IJchr. máj. č. 13359. 

fOnd pro opatření strojených hnojiv v likvidací: za",kl likvidaci sk<>nčenoo 
dne 31. prosince 1933 a nemÚ'že :b)rti S:P-O'1iI1{)U stranou č. 15506. 

sib:tlčni viz heslO': dávk,a z ,jízdlt1Jého. 
vodohOspodářský: pokud ,nemusí finanční. p-rolkul'atura být obeslá<na j-ak",) 
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zástupkyně vV ? d o h o s pod á ř s k é h o f ,o n d u k jednání o náhradu 
za, v~la~~nene l}Ja,ze~n:ky k stavbě údaJní přehrady č. 15168. 

zemsky VIZ t;z :heslo: n a k I a d podle § 1042 obč. zák. 
vyka.z,osetrovnéhO, vydaný ředitelstvím zemského ústa'Vu Ipro choro
rY~~~~o.není exekučním titulem pro s o tl dní exekuci č. 13784; srov. 

vS/kaz ;ošetřo,vného, vydaný ředitelstvÍ'ffi zemského ústa.vU' p.ro ehorD
;YS'lne, ,ne.nl rozh,odn~tLm, po -p,tipadě ~p,~třením spr.áv.1J,~ho úřadu 
ve smyslu cl. VI zák c. 130/1930 a nelze JeJ vykonati soudní exekuCÍ 
c. 13784. 

ze~ský fond,,'~ 0; r a V s k ° s I e z s k Ý jest oprávněn 'aavrhnouti exe
kucI k vymozem utrat za ošetření -ve veŤeiiflé nemO'cnici na Moravě 
a ve Slezsku č. 14380; srov. č. 13784. 
lak dalece je -l1ema:nže]ský otec po'V1nen hraditi zemskému fondu 'ná-
!~lad vzešlý o,šetřením a léčenim dítěte č. 15060. ' 
Je,~t oP!~vněn ~O'n:áh,ati'. ~~ ;1a dětech náhrady léčetbn)"'c.h n-á,kl~-dů, které 
~:,~~:~I. na osetrem 'le'jlcll ,nema'jennéhQl otce ve veřejné ,rn:emo.oruid 

§ 5 !ák.č. 19/1888 čes. z. z. nevyJučuje nárok podle § 1042 obč zák 
Č. 10067; srov. č. 4628, 7977. .. . . 

FOtma písemná v!z h~sla: k arte I y, -;J',nj i št ě n í B,m 1 uv ní, ru k-oj e mství. 
~~ - .notá,rske~o-,spisu vi-z hesla: dar, notář~k-ý spis, pře

v zet 11 pl n e ll' 1, S ml Ů' II V a v e pro. s p ě c h tře t f c h. 
P o s led n í hop o říz e II í viz hes!lo: po o říz e ,n í 1> o s ,1 e -á n í. 
s m I o' tl V Y o r o z h o cl. c t viz heslo: r o z hod 'č í s o II d 
sň at-ku viz heslo: 'll an:ž E: 15 tv í. . 

,b~la-tiv ipíse,~n{}s:t smlo~v~ určena vůlí smluy~~, platí předpis § 886 obč. 
zak, ze s; ::.n;louva stalva skutkem tepwe JeJlm :podJjJ-isem a platí podle 
§ ,8.84 ,o~c'. z~lc ~rá~ll1í domněnJka, že smluvd před Vodpisem nechtějí 
b~!l yaZa'lll; ustm uJednáJní nepJati v talkovém p,řípadě ani i.aJko před .. 
bezna smlouv,a podle § 936 ohoč. zák č. 14401' srov č 12341 
kdy může 'sp'ol!ekpr?jeviti vůlí tnl!čky (§ 863 ~bč. zák) č. 14408. 
sp~,]ek, Ja~'Ů' P~'a'V:H1ck<l;. .osoba může p.ojmou-ti a projeviti vůli jen oso.bami 
fy;sl<clkyml, sVJ;m~ organy, a to zpúsobem, který určuje zá:ko'n nebo sta-
n'Ů'vy pro prOjev vů-le č. 14408. • 
k ot~zce) Ja'k)"'m 'způsobem musí se státi p-roďev okresl1 a ze-mské spra'V1rlÍ 
komlse, ~b'y byJ p<á"?ě účinný 1;. 14684; srov. Č. 7867, 11559. 
preJavy statnY,c.h 'o~ganoiV I v t ,e d y, ked' štM vystupuje a:1fo smluvlljk 
~ ?revodz~,y(lI:-1, s~oJho 'o'bc'h?dneho pod'ni'ku, mnsia Sa '3tať písomne; ináč 
sl",1 n~zavazulu c. 14913 (1Ur. sb. Č. 2404); smv. Č. 12027 12892. 
g.ki~~~n46. nemoce,nská pojj,šťov,na múže pl10jeviti vúH jel~ statutácr-.ně 

zfávaze'~ r u k o j m í ~~' a op.J á t c e vyžadu~e k své plat.nosti písemné 
ormy c. 151331; steJne Č. 2307, 
bYI~li 'Záv~ei~ ru!ko}mí-ho a. plátce učiněn zástupcem, je třeba, aby \ 
se 1 zmocn~n~ k ,p.ods~ourpení zárva:zku stalo písemně Č. 15133,. 
bez zacho.va'~l .1):!svemnoe~ for~y: yzmká V,fO ruk,ojmího a p,látce Jen záva
~e~ natura}D1, lenz, muze byh zaloboll vymáhán jen tehdy byl-Ji ruko
jn111ill a ,platcem pllsemně schvállen a to jen v rozséI,hu v' j.a·kém došlo 
k, písen,rnému schválení č . .15133;' srov. Č. 2629. . , 
pl'~emne 'ru~,ojern:ké prohlášení ID! e oll rU S í obsahovati všechny pod
~l~ky ru,ll{Q'1ems~e smlouvy, zej-měna vý,ši zaručeného dluhu .fl)rhrž stačí 
~e hla~nl d.luh Jest aspoň určiteln\r a že o tom není mezi' 'sm-luvci <ne~ 
Ja.sno c. 16988. . 
nedostatek lI"lísemné fo,rmy 'lema' ." za' ~e't', nepl I I·' b' I 

'J-' " l' _ ' ,a ,nos Uet 'DI srn ouvy 
Č. 13481; srov. Č. 567Z, 6659. 
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služebný pomer vZ'ltiká aj bez formáJlnej smluvy Už tým, že z&mestna
nec sa dal 'k dlspozídi zamestna\"atel'ovi, ktorý ,ní1m disponoval tak, že 
mu prikazoval ,práC" č. 14964 (Or. sb. č. 2481). 
nejde-li o obchodní jednáni, je na Slovensku. k platnosti úmluvy úrokl!, 
pře v y š ují c í ch zákonnou ,míru 5%, třeba písemné formy Č. 13972. 
>uařízen1m uherského mi,niste,rstva Č. 4420 z roku 1918, jež bylo z'rušeno 
zálk. Č. 58/1.928, cr1e'by,10 ustalnoveno, že je neplatná úst 111 í úmluiVa 
o zúrokování t.rhové 'ceny, která 'Po-dle p í s e ID -ll é smloí.tvy je spl<i1na 
v určit~· čas, a že podle této smlouvy nehe pož'adovati zálkO'l1ný úmk 
podle platných ,prá'Vil1Jí.ch p,ředpisů Č, 13972. 
přij-ala-li pojiš.ťovil1a p:ojistný návrh za odchylných Ipodmťnek, zamítla 
jej 've skouteč-nosti a -nedošlo k uje,dnání smlouvy; 'Pojistka, IOhsanujíd 
toto právně neúč11I11né přijetí, jest novým 'návrhem poji,šťovny, jenž muSIÍ 
býti Ipojůstnfkern písemně 'přijat, -byla-li 1P0dle tOlhoto nového 'l1:á.vrhu 
vyhrazena tplTO veškerá prohlášení pojist.ntk-OIva, písemná fortna č. 14351. 
výpověď pojistné smlou~y, daná úst ně nabyvatelem nemo'vitosti, 
ř e d i t e -1 i f.~liálky po-lišťov'ny, je,st účil1iná, nebyla··li ihned odmítnuta 
proto, že ne-odpovídá smluvené formě Č. 1433,'1. 
projev vúle společ-nosti s r. o. nemusí se státi v pisemné iiormě proto
kolámj Č. 15194. 
keď rozhodčí 5udca - poU'ži;vší OIpráv:nenia, daného mu smlu'Vou o roz
hodčom súde - prenieso-l svoju funkciu -na inú osobu, potrehný je pí
somný prej-av te}to 'osaby, že fU'l1lkeiu prijíma Č. 15191 (ÚIl" .sb. Č. 2645); 
v témž Sltnylslu Č. 69 Úr. sb. 
soudní smír V' řízení IneSlporném může ,býti sjed·nán jen ve- formě pro
lokolu Č. 14426. 
pokonávka pred súdam v pOlkračovani 'hesipornom maže byť umnená 
len ve forme zárpisnke ,č. 14426 (Or. sb, Č. 2129). 

Fwtdus instr"!lctus: vnucená sprá'Va ipachtovních práv, příslušejidch povinnému jako 
pachtýři dvoru s přírs1ušensMm, se nevztahuje na f,ulndus instructus. 
který jest vlalstnictvím povllnného, třebaže není Vinucená SlprálVa pach
tovnÍ-ch práv povLnného bez jeho inventáře mo.ž!uá Č. 14108. 
pojem ho.spod~řs1kého inventáře Č. 14545. . 

Formální právni mOc ,kmĎhwniho zápisu a odpor 1P0dle § 213 ex. 'ř. č. 13188, 13192, 
- vada viz heslo: ,QP'fava podle §§ 84,85 ,Co ř. s, 

Funkcionář družstva viz hes1o.: spo-,ie,čenstvo výr,ohní a hosipodářske. 
- obce viz heslo: ob e ,co 

Funkční období viz heslo: s p o I e č e!ll s t v o v Ý děl ,k o v é a h o s pod á f s k é. 
Puse viz -hesla: 'P o ji š tě fl í s m'l u vn,I, sp o ř i t e,l,u y. 
Fušér v,iz heslo: náh-rad'a škody podle § 1.311 ob,č. zák 
Fythopathologické osvědCení viz hesl'O: d op r a važ e 1 e Z 'll i 'č n í. 

Garanční lhůta viz heslo: 19.p r á 'v a IP' r -o vad y. 
Garančni prohlášení 'Vi,z heslo: z á ruč -n í 'P Ir o h J á šefl í. 
»Gec« viz heslú-': s'outěi nekalá mzh. č. 14311. 
Gerent viz heslo: ob e c (,vl ád ní k o m i s a ř). 
Geometr (dvl-I'ní) viz heslo: úřad katas-t.ráJillí. 
Gobelinová škola zemská ve Vat Mez&f~čf: procesní ~púsobHost č. 13890. 

Haagská konvence viz hesla: e:x e k u c e (§ 79 ex. ř.), stá t. 
Hasičská dávka viz hesLo: dražba vnucená (§ 216,';.2 ex. ř.). 

Hasičský sbor viz -hesla: p -o i i š t ěn í s m ľu v~ í a úcT azov é. 
Havarijni pOjištěni viz hesla: IP o j iš t ěn í sml u vni aI o,d pov ě d nos t n L 
Herní právo viz heslo: ! osy. 
Heslo vkladní knížky viz heslo: k n Í rok a v'k I ad ní. 
Hlasovací právo ve vyrovnacím řízení viz heslo: vyrovn.ání. 
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Hlasující rada (§ 6 adv. ř.) viz heslo: a d v o kát (záp,is do seznamu). 
Hlav~í dlužník viz hesla: k II í ž k a v k I a d ,n í', pIa c e oU í, r II k oje mst v í. 
Hluboký rOzvrat manželství viz hesla: r o z 1 II k a, r o: z vod. 
Hmotné odevzdání viz heslo: .p řev o dvl a s t ni c tv í. 
Hodnota viz heslO': cell a. 

- předmětu sporu viz heslo.: .Q..c e ~n ě 'fl Í. 
HOdnostní přídavky viz hesla: z a m ě s hl a n.c i, Ž a-lob a (určitost žalob. žá

dosti mlh. č. 15900). 
Hon Vil hesla: honitba, :náhrada škody (§ 1301 obč. zák. a odpověd

nost při holUu). 
Honitba: uŽÍv<Í!nÍ děti k všem pomooným službám !při honbě na zvěř je záFkázáno 

vwbec (§ 7 z,rk. č. 420/1919) Č. 14783. 
kdo ,překročIl zákaz o užrvánÍ dětí při honbě na zvěř podle § 7 -řeč. zák., 
odpovídá i po-dle § 1311, druhé věty obč. zák za škodu, kterou -při honbě 
ufu1p,ě1y Č. 14783. 
v čechách (zák č. 49:11866 čes. z. z.): zrušovací stíž.nost podle § 46 čes. 
honeb. zák. jest podati v patnáctidenní lhůtě Č. 14451; srorv. Č. Ol. U. n. ř. 
Č. 1847, 2236. 
o zrušovaCÍ stíŽlilosti p,foti nálezu smlnvčího soudu (§ 46 čes, hO'n, zák.) 
jest rozhodnouti podle zásad o řízení nesporném Č. 14451, 
řádnému soudu nenáleží, l{Jřezkum výmku smluv6ho honebního, soudu 
v otázce, k.do jest stranou podle §§ 45 a 46 čes. holO. zálk. č. 15322· sr-ov. 
Č. 10092, 11824, 9784.. ' 
o zrušov:acÍ stížnosti -porlle § 46 honeb zák. Č. 49/IHfi6 čes. z. z. rozhoduje 
sond po případě soudce, kter)' je'8'Í příslušný k povolení exelWuce na zá
kladě nálezu ~ozhodťího (smLuv-čího) soudu j tím jesrt v Praze okresní soud 
exekuční' č. 16018. 
'n.ení porušením Ipředpisu § 46 honeb. zák. Č. 49/1866 čes. z. Z., nebyly-li 
oibsDka ik jednáni o žalobě na náhradu za ,škodu: způsobenou honbou a zvěří 
a vyzvámÍ k jmenování důvbmíikti doručeny žalovanému .do v,lastnkh rUlkou 
Č. 16271; sm". Č. 11480. 
o ton1, zdé!- je žalob-aJ ma náhradu za škodu, způsobenou ho'nbou a zvěří, 
důvodem po právu, mají rozhodovati všichni členové Tlorzhodčího soudu, 
lI1illk,oH je:n vrchnf rozsadí Č. 16271; srov. Č. 10263. 
na Moravě (zák. č. 4/1914 mor. z. z.): psy Jz'e lI1a Moravě, utratiti jen, bě
ha-jí-li hez IpáJna v určité vz-dálelI1osti od předmětů 'v zákoně uvedených, a 
jen tehdy, byli-U 'V této vzdálenosti po,stiženi Č. 13445. 
stačí, je-li tu jedna z podminek - vzdálen-ost 300 m od domťt, hOSipodáf
ských stavení nebo stád, 'nebo 30 m od cesty -. aby pes byl v chráněném 
území, kde nesmí býti pánem honitby l11ebo jeho lovčím strážným pers011á
lem utracen č. 13445. 
k tomu, aby pes mohl býti utracen, se nevyžaduje, aby 1'0 v i i zvěř, stači, 
že p o b i h á bez :pána _ Č. 13445. 
za psa bez pána jest pova1žovati psa, je ... l.i Odi svého pána (držitele) ták 
vzdálen, že nelze pozorovati vztah psa k osobě jeho držitele Č. i 3445. 
Odpovědnost pána honitby za škodu, ježto jeho 5ttrá:žný pe'rsonál utratil PSIl 
(§ 67 mor. hon. zák.), nelze pOSil'zO"ati podle § 68 řeč. zák. Č. 13445· srov. 
Č. 147!13.. ' 
§ 68 mor. hon. zák. se vztahuje jen' na škody, způsobené na pozemcích 
a plo{Hnách 'honbou a zv~ří č. ,147831; srov. Č. 13445. 

Honorování kuponů dlužních úpisů viz heslo: s m 10 u v a o d o ,1 a T o v é z á -
- p tí j č c e. 

Homl propůjčka viz heslo: hor y. 
Horník viz hesla: hory, pokladny bratrs'ké. 
Homi služebnost viz heslo: ho.r y iTorz-h. Č. 14606. 

Hory 
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(zá;k. Č. 146/1854) viz též heslo: Ipo!<:ladny brat:s1<é .. 
dulní podléhá, pensi'Í'nírnu pojištění podl1e § 1, oelst. I, c. 6 zak. Č. 26/1929 
Č. 14176. 
!S 3: zelená hlinka menáleží k vyhrazeným nerostltm Č. 14176. 
§ 22: výhra,ct'l1á kutiska nejsou sama sebou pří~~ušenství ?o1O'Vý5'? ~ě: a 
nemohou se jim státi< ani t~m, že je vlastník '~rc)! k trvalemu U'zIvám ku
tisek h01'1ního tělesa č. 13304; srOlV. Č. 4850. 
§ 106: není donucovacím pravidlem prá'Ví1liÍm; ,pojem donucovacího předpisu 
Č. 14793. . 't" ,. 'h ď h zásada § 1304 obč. zák. o spoluvině na pO-škozenI .j}la 1 I' pn na . .ra ,e ' OT-

ních škod č. 13G26. 
!předpisu § 106 hor. zák,; ?,elze "užíti, šJ.0o"':~ j~n ne}výš~ o p,řest.av?u 
původního domu, vystaveneho pre-d proptl]celn,l'~ ~olo'Véiho pole,. ,n€io-Q! Je~ 
o podstatnější jeho z ll. ě TI u; tG, že nebylo záda:n? o stavebm porvoleru 
k ,přestavbě, může míti vzápětí jern. potrestání starvehníka podle § 128 sta1V. f. 

pro čeohy č. 13326. " , . . . '". " o ,'d '1 
»sousedem« ve smyslu § 364 a) ohc. zák . .J~st.} pachtyr, leM ZpUSO'bl o: o-
váním na pozemdch škody Č. 14265; stejllle c. 14294. 
za škody Zlpůsobené dotováním na "v.lastnicn:~ třetích ?sob adrp?::íd~ vlas';'~ 
hor i tehdy. když jej,kh ipil."OIV-DZ prenechal ltné oiSJobe (pachtyn) c. 14~94, 

srov. Č. 1118. "d" 1 d' 
za skutečnou škodu způs'ohenou při provozovani h~r OdPOSVI' ajI nOO ,e, lC na 
zavinění i pachtýři horních těles č. 14294; srov. c. 14265. 
majitel dolu jest z á s a dně .povinen n~hradtti j ,e n s k" u teč n. o. u škodu, 
n~koliv ušlý zisk, ledaže škoda hy,la zpus-ohena umyslne nebo hruhou ne
dbalostí Č. 14294; srov. Č. 133,26, 14739 (důvody), 4677. 
jde o zřízení služebnosti ve prospěch dolového porl~, jestliže kurpitel v,e 
smlouvě, ,po.dle níž koupH' od těž'ařstva pO'ze~ek, s~ol.?Je za ~ebe a SIVé na: 
stupce k tomu, aby tě'Ž<liřstv'Ú; a jeho ,ná~~upc1 '; drrzbe ~ol~~~hO, pole l'1!b-ali 
pod prodanými rpozemky uhlI, a vzdava11 se náhrady v~ech ~kod. ktere by 
dolovánlm v dolovém !}JDU na pr'Ů'daných plO'zemoch vzmkly c. 14265; srov. 
mzh. Č. 15372. .... o' ,." 
dolh-oda kterou se vlastník memovitosh vz,dal prah majItelům dutm propuJeky 
za seb~ i své ,prárvnl nástupce náhrady škody v~l1H{jlé mu .,na j~ho nemov<1.
tostech dolováním, váže jeho prá1Vní nástupce len, byla-'h vlozena do po-
zemkové knihy č. 15372.. . 
nárok na náhradu škody podle § 364 a), z,půso.be,n~ d~,lov~n,fm" lest O's.?bn~m 
právem dočasrného vlasnnlika -po.šk-ozene nt?movttostl, ntkohv pravem vecnym 
Č. 14739; sro". Č. 4775. 
za vyšší moc lze pokládati jelll' skutečnost, ,která nemá svou pří-činu v pro
vozu podniku, s níž ,provoz .nemtiže ípočítati a která jest vyvolána okol
nostmi s ip'TOvozem nesouvi-sejídmi Č. 14801. 
bylo-it dáno k v)1l~rtavě.ni budovy v důlním poli stav~bní povolení, )de ? bu
dovu ve smyslu § 106 hor_ zák i tehdy. nebyla-ll postavena presne tak, 
jak bylo n.ařízeno. Č. 15372.; srov. Č. 16485. 
majitel dolu jest péwinen také k odstmně'ní škod, které nezpůsobil dolováním, 
iestlUe bez oprav těchto škodo-nelze provésti opravy škod ZlPůsoben~'ch do
iováním Č. 15372. 
i 'když bylo řfzení (}i povolení k stavbě budovy provedeno _ jen na žádust 
stavebnj,ka, který byl pouze spoluvlastnrke.m stavebního porzemku) a sta
vební povolení bylo dáno ,toliliko žadateli, jest pokládati stavbu budovy za 
krytou stavebnrm pO'Volením ve smyslu § 106 hor zák. i co do ideální části 
druhého spoluvlastní'ka budovy j v taJmvém, případě má i d.ruhý spoluvlast
ník budovy, který se ,nezúčastnil ,řízení 0_ stavebním pov;q·lení, nárok na 
náhradu škody zpd-s'obené na budově poudolovánlÍm Č. 16485. 
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jestliže byfy vystarvěny dvě s'amostarné budovy odchylně od schváleného 
staveb~nÍ'ho pilán,~ a s:tavebnkh podmínek a změny ty pť,solbí na ,perv.nost a 
bezpecnost rpwh ohm nebo se dot)"kají pa.-áv sousedů a zájmu zdravotních 
(§ 1~ slez.· staveb. řádu), nejsou budovy kryty pitvodnfm stavehním po
voJemm ve smyslu § 106 hor. zák., třeb~as byla sta'Vba budov kolaudorvána 
a. bylo uděleno' pro obě bud'nvy jednotné stavehní pO'volení č. 16485; sro\r, 
č. 15312,. 
pov,olenl! -k obývá'i1i a k užívání (§ 9-9 slez. stacveb. řádu) je toliko dosvěd
cemp~, z~ IZ,e, ~~.ístností užúv:a:ti a je obýv1ati, jest však maž'no kdykali vy
v'?~lh J~rarv1ll1 ucmky kOflikre~ní vady, nevyhovují-li místnosti stavehním l}Jřed
plsum c. 16485. 
z~izením 'služebnosti ve prospěch dolového pO'le ve smlouvě, kt~rou se ku
pI,tel pozemk~ zřeki1" za sebe a své nástupce v držbě koupených pozemků 
naroiku na 'llahradu šJkody způsobené v pozemdch těch dolováním zakládá 
věcné zavazeni pozemk,orvéiho v.lalS''bnktví a je k ,dolbru i p a'c h t Ý ř Ů ID do
lové míry Č. 14265. 
pOirubní ,vsm!ouva, podle které přenechalo těžwřstvo dobývání (rubání) uhlí, 
Jest smlse:nou pachtovní smlouvou s prvky nejen smlouvy nájemní, ale j 
s :p;yky smlouyy kupní, kterou však v podstatě jest !posuzovati podle před
pISU o sml'Ouve pachtwni č. 14265. 
§.131,yísm. bl: hloobenl větrné jámy podle § 131, písm. b) hor. zák. pod
'leha predplsúlm obec. hor. zákona, n.ikoli před1J)is.ům ž'i1v'n. ř. Č. 15765. 
§ 133: '?d~lizení stavby, zříe:ené podle § 133 hor. ·zák k účelům horn.ím a 
IP~-olene jen .'OIa d~?;t pf.?'Vozu h~~ního podniku, nellze se domáhati před 
zámkem homl Propulcky, 1 kdyby ]1UaIk sousedům vznikl ze stavebního po
voleni věcný nárok ,",a od-ldizenÍ stav:by Č. 15499'. 
§§ 170 a další viz též ,"ozh. č. 14606 u § 220 hor. zák. 
'z áoLv o ~;n í jest .'l?ov!'!1'en UlčJ.~iti potřebná bezpeOnoSlÍlní qpafření, která jsou 
~pU'~ob1tla ~amezltI pn o-patme;n vý~{)Ill? pr~ce oh.rož~~í dělníka, . a 'bo i tehdy, 
k~y~ ~e~yly stanoveny lbeZipeC,no5tll1l prediplsy IPro ~flc~té opatření 'na oehramu 
ddnlku c. 14076; stej.ně Č. 15765 138 3093 16167. 
~}žélldovalo-HI ur-č!té mí~,to .lanov'kYJ aby byl~o pro 'bez1peč'llust IlarnŮ'Vlky Oipa
tn;lllo -zaohyC{)va'c~m-, ternych vo,zfků (hU'ntu), bylo povinností z á v o d-
.n 1 h 0, aby ta:ko'Ve IDlsto talk opatřil č. 14076. '; 
zá~odní musí dokázati, že vykonával' nad dIOly 'náleždtou kontrolu a dohled 
a ~e .p!est~. 'ile~<Ohl nabýti a nenabyl vědomosti "Ů' tom, že kritické místo 
vy.z~duJe znzent zachyoQivačů y<ozíků č. 14076. 
pO'VHlInost z á v o"d.'O- i h o učiniti veš ker á 'bezlpečnostni OIPatření zpiiso 
,?i1á zameziti ohrožení dělníika, i, bez výSllovného příkazu -,nebo 'před.pis~ 
c. 15765; 8'0", Č. 138, 3093, 14076, 16167. 
lP~vmnost d o z ,o r c e ve smY$lu § 9 zák Č. 12/1'894 ř. z. dod-ržeti opatření 
predepsa(J1á, báňským úřadem ,č. 15765; SIfIOIV. ,č. 16167. 
'~anedbánÍ porvilOloosti závodofrho a dotčeného dowrce aby byly těV , é st 
iJIce na dolech zřfzeny podJe § 9 ,",ař. hor. hejtmauilshrí ze 7. břev~~ 190~ 
Č. 1561 !ak, ~by klec -nemohla býti vytružena aIŽ k ,f,anovým 'kooo.učt1m ~ 
spa<lnoub do saohty, kdyby se při tom lano náh.odou přetrhlo Č. 15765. 
d? z O!f C ~ usta:no,;,e.ný ~O'dJe _ § 9 zák. _Č'; 12/-1~4 oř. -z. má na rDzdR od 
z~"vlo,dn!"ho dbah toliko . toho, alby bezpečnostní opatření předepsaná 
b~!J~K.y~ ;tra.ct.em neb .. závodnt sprá,vou byla dodržována a prováděna, nikoli 
UCllI}ltl v~skera b~zpec.I1lost ... ní ?p~tř~ní, jež. jsou 2JI?íisob~'{á zameziti pH opa
tf;nem vyJmnu pra(:e .ohw:em ?-elmkovo, 1 bez vyslovného příkazu a před
IplSU podle Zlkuseoosb a védy c. 16167; srov. Č. 14076 15765. 
pojem hOfiní služebnosti č. 14606. ' 
§ 191: ~jednfní; p~dle kterého se majitelpropdjčky hor zavázal za sebe 
a za SVe pravm nastu.pce, že zaneohá v horních tělesech těžby uhli (do 
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určité doby), není zHzením ho-mí služebnosti: h.?rn~~i ,S'lužehno~tmi )son 
jen takové služehposti, které se zřizuji ve prospeoh ]meho hornuho telesa 
Č. 14606. . •. h 
§ 220: ujednání, jímž se majitel prQ]lúj,čk~ ho-r z~~áz~l, z~" zanech~ v or
nkh tělesech těžby uhlí, musi býti Slchvaleno banskym urad~m c. 14606: 
kutéř kterému vznikla škoda Hm, že báhské úřady stalnovl'ly ochranny 
o!krs~k ,pro pramenitou vodu gvravitarč:n.ího vodovodu obce, z~kázavše v něm 
jakékoli kutání a dolování; a ze obec podle to:hoto usnesem a. ~~dl: vodo
práv.ního konsensu vysta'Vě~a VOdOiVO?v a z'achrtI1a prameny, -n<: lellc~z o?la~t 
se vztahovalo kutéřnvo ku-tlsko, nemuze se s uspěchem na ObCl domahah ,na
hrady škody z dúvodu, že proti vůE 'kutéře a bez jeho souhlasu zasahla 
stavba vodovodu do jeho kuf.aCÍlch práv ~. 14088., v ,. v 
dohoda o n:áhmdě škody, která byla zpusobena zabezpeCOVaCl1ffi1 opatre
ními z důvodů- veřejných (§ 222 hor. zák.) nťipřestává býti úkonem s ou
k r o m'Ů p r á v ním tím, že k ní došlo ;při vodoprávn.ím řízení, ani tím, 
že byla pojata do konsensní listiny č. 1397'5; srov. -č. 10004 a dllvody roz'h. 

Č. 15372. 
dohoda kterou ohec (osada) v čechách tpřevza\la záva'ze!k hraditi m()žn~ 
újmy těžařs:tva povstalé omezením dolového provozu, nařfzeným dozorčímI 
úřady se zřetel~m na vodovod obce, vyžaduje k své platnosti usneSeTI'l obec
.n1ho zastupitelstva a schválení' nadřízeným úřadem č. 13975. 
§ 129 vš.ob. bán. zák.*): právny význam udel_nia dolocvj'ch v,od 'podla § ;29 
všeobecného 'ba'I1S1kého zákona spočiva jedi:ne v tom, že s hl'adirska banskych 
zá:ujmov neboIa ústená preká:žka, aby ten, komu t~ké v-ody boly udele.né, 
nepoužíval ich pro seba, a tO' aj k inému -než ba'nskéml~ a hu'bnému PO?
nrnk!a'Thiu' udelenie toto samo Ů' sebe meza!kladá prárvny zaiklad k vyberamu 
pOiP'latk~ za používéllnie dolový,ch vod treHmi osobami č. 16898 ('úr. sb. 
Č. 3830). . 

Hospodářská spoleěenstva viz heslo.: SIP o leč e.fl s t v o v Ý ,d ě 1 k o v é a h o s p 0-

dářs:ké. ' 
~ správa obce viz hesla: óbec, pořad práva. 

Hospodářské sdružení účelové viz heslo: IP r á v II j (: k á o s o b 'a, 
~ okresní záložny (zák č. 128/1924) viz hesla:: peněžnÍI ústavy, po

řad práva, sy,ndilkátní 'Odpovědnost, zaměstnanci o-kres
ln i ch hO'slP. z ál o'ž e n. 

Hospodářský celek ve smyslu vlád. nrař. ,č. 168;1936 viz hesllo: ú pr a va pa ch
tovného při zemědělském pachtu. 

Host viz hesla': TI á hra d a š k ° d Y (§ 1316 oh-č. zák, odpově,dnost ma,jite,le láz-ni), 
s m I o. u v a s c h o v a c í (§ 970 obč. zák). 

aostinec s rybolovem viz heslo: v Ý 'P o v ě ď. 
_ Jinak VŮZ 'heslo: ž i v n 'O st h o s t i.fl S k á, 

Hostinská koncese: i když ,ji její majitel neprovozuje sám, jest hostinská kon-cese 
»jměním« ve smyslu § 1 vyž~v. zák. č. 1325'7. 

živnost viz heslo: ž i v-noS t h o s t i fl S k á. 
exekuce na hostinskou živnost viz hesla: e:x e k u c e (§ 331 ex. ř.), spr á va 

vnucená ,podniku (živnosti). 
~ a služebnost viz heslo: služebnost. 

Hostinský viz heslo: nep1latnost smlouvy (§ 879 obč. -zák). e 
jeh o >O d p ov ě d n>o s t IP o dle § 970 o -b ,č. zák. viz hesllO: sml 'O U V a 

schovací. 
a splát:kové o'hchody y,iz heslo: s-plátkové ,obchody. 
a jeho zaměstnanci viz heslo: zaměstnanci souikromí. 
koupě hudebního pnstroje hostinským pro hostinskou živnost je na jeho 
straně obchodem (č.!. 273 obch. zák.) Č. 16623. 

---
.*) platného I'ro oblast Slovenska a Podk. Rusi. 
Generální rejstříky civilni. 15 



Hotel 
226 

Hotel: příslušenstvím živnostenského podniku jsou i zá'soby zboží, které jsou věno
vány účelu provozu podniku, pOIku.d jest jich z-a,portřehí k dalšímu neruše
nému IPmVOZll podn~'ku; II hotelových podniků jsou to i příSllušné zásoby 
vLna Č. 13898. 
hotel o 60 pokojích kromě vedlejších místností jest velkou proVOZQV'llQU 

ve smyslu zák. o ochr. náj. č. 13960; srov. Č. 12841, 12945. 
Hra v,jz hesla: diferenční o'bchody, losy. 
Hrací automaty: Sipa'lečenská smlouva (§§ 1175 a násl. obč. zák) {} provozu ne

dovolených hradeh automatť1, II nkhž výhra nebo prohra závisí 'výhradnt'! 
nebo převáŽ/ně 'Ua ,náhodě, pnčí se záJkonnému zákazu, a je proto nicotnáj 
z takovéto smlo,llvy ne-lze pO'žadovati and vrácení toho, co bylo plněno 
k uskutečnění provozu hracích automatů, ani máhraJdu škody Ipro mesplnění 
oné smlouvy č. 17133. 

Hranice viz hesla: o h 'r a z e TI í, ž a;J o b a z á IP II r č í. 
Hrob 'viz :heslo: pří k a z. 

Hromada vahtá viz heslo: s IP o leč e II s t v o V}' děl k o v é a h o s pod á ř s k é. 
Hromadění exekučních prostředků viz heslo.:' ex e k u c e (§ 14 ex. ř.). 

- nároků viz hesla: dovolání (§ 502, odst. 2 c. ř. s.), oprava podle 
§§ 84. 85 c. ř. s. 

- žalob viz heslo: soutěž nekalá (§ 15). 
Hromadná smlouva viz heslo: s m I o II v,a k o I e k t~ vn Í. 
Hrubá nedbalost vi,z hesla: ,n áhr ad a š k o d v, TI e d b a los t hru b á, po-

jištění smluvní. . 

Hrubá urážka viz heslo: zaměstnanc,i soukromí (§ 34 Č. 6 zák. č. 154/ 
1934). ' 

Hrubý nevděk viz heslo: dar (§ 948 obč. zák.). 
Hudební automat v.iz hesla: h ostirn s k ';r, sp'l á t kov é ob c ho dy. 
Hudebnik viz též hesla: poj i,š t ě 'll í pen s i j n. í, p r a c o v n í s o II d y. 

'neni důvodem k okamžíté-mu pI'Opuštění hudeb:nfka (pianisty), opozdH-H se 
dvark.ráte o 'llěkolik minut při koncertech v k a v á r ně Č. 13316. 
jde o s:n.Jouvu o dilo, zavázal~li se kapelník lk denním hudebním produkcím 
v POdOlku smluvcově za denní p"lat, aniž bylo ve smlouvě ustanoveno, že 
smluvce bude vykonávati vHv na soubor kapely č. 14049. 

jde-li .o P?dnik, v němž se zpravidla žádá od zaměstnwných hudebníků do
,~onaly výrkon hudebního umění, konají hudebnici vyšší nekupecké služby 
c. 16&61. 
?táz~u~.z.da vý,kon hudby,v. zábalvp.Ím po~niku (ma př. v bam) jest uměním, 
Jest resltl ,podle okoLnusÍl ]edmothvého prípaoo Č. 16861. 

Hyperocha v e xe k. dra ž b ě viz heslo: dražrb a v,n II c en á II e m o v i tosti 
('§§ 213, 234 ex. ř.). . 

- při r o z vrh u pře jím a c í cen y viz heslo:· p o zem;k o v á r e
form a (§ 47 nállr. záJk. č. 3@ýI920). 

Hypoteka a V 'TI u c e ,n á dra ž lb a 'll e m .Q v 1 t o s t i viz heslo: dra ž b a v n u _ 
cená nemovitosti. . 

post;.tp přednosti viz heslo: k;niho,vrní poznámka před
'lhostl. 

poz,námka výhrady p'ohdí (§ 37 III. díl. no~. k obt. zák.) 
VIZ heslo: k n i h o v n ~ p o zná m k a, v Ý hra d y po řad í. 
poznámka hypotekární žaloby viz heslo:-knihovní po
známka hyrpotekární žaloby. 
ž a lob a h Y'P <O t e kár,n í viz heslo: žalob a h yop o t e kár n í. 
formální rpráV'tl,í mnc zápisu hypoteky a odpor podle § 213 ex ř č 13188 
13192, 14007. . .. , 
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pOíkud na základě .indosamentu nevz.nikl aJrn po zvětvzeti námitek proti 
směn. plat. příkazu platný směnečný zá1vazek .indosanta, jenž by mohl 
býti zajištěn ,rplatným zástavním právem na jeho nemovitosti Č. 13192. 
i mlnický nedil mŮ'že hýti p.Iatně zatížen peněžitým dluhem, ale jen se 
svolení'ffi státlliho pozemkového úřadu j povolení dává podle § 5 vlád. 
nař. č. 45'1/1920 a č. II čl. I. vlád. nař. č. 225/1921 ,příslušná obvodová 
úřadovna Č. 14572. 
byl-li ,povolením zá:zIll1a'ffiU zá51tGvního práva porušen velicí předpis § 18, 
odst. 2 vyr. ,ř. uher., jest taikový záznam protiprávní a 'neplatný a nelze 
jej spraviti Č. 14896. 
sv:oláJním pozustalostních věřitelů (§ 813 obč. zák.) nejsou dotčena je
jich zásta'Vní práva Hm, že nepňihlásili své Ipoh-Iedávky a že je všichni 
dědici neuz·nali Č. 16650. 

kauční 'víz též heslo: dražha vnucená nemovitosti (§ 216, posL 
odst. ex. ř.). 
~O'zšfření :kau6ní rhypoteky nad nejvyšší míru uvedenou v pozemkové 
'kJn~ze -neni možné a ,nemůže n3ls1alti ani Um, že jest u ní ronihov-ně p,o
znamenána žaloba o zaplaceni nOiVé pohledávky 'kinihcwní věřitelky, ani 
tím, že kauční hypoteka jest simu1tanni a jedna ze simultal11l11J.ch vložek 
byla prodána, aniž zad.nt věřitel uplatnJ1 náhradní nárok 'podle § 222, 
odst. 3 ex. ř. č. 13535. 
zaplacením z výtěžku Slpoluzavazené nemovitosti ,zmenšil se náro\k vě
řitele z ka:uční hypoteiky i ve z.bývajících V'fožkácrh, třebaže to nebylo 
knihovně vyzrnaJčeTIrO Č. 13535. 
je-li při hypoteikáJrni 'Pohledávce zřízena a v pozemkové knize zapsána 
jistota »pro. vedlejš~ zá",azky« v určité výši, jsou vedlejšími, záv-a:zky 
i úroky a nebylo třeha, aby v dluhopise bylo to ještě zvlášť a výslovně 
stanoveno Č. 13889. 
v rozvrhovém řÍ'zení jest zásadně předl-ožiti listinný dOk.lad, že zajištěná 
-pohledávka: z úvěru (ze zásta'V111Í záruky) jest p.o právu a způsobNá 
k uspoko5ení; nevY1kázaI-H se věřitel takov)Tm Hsti'll'ným dokladem, není 
exekuční soudce povinen vyhledati listiny, _pro1kazující rpohled~vtl{ll ve 
sbírce listin ne1bo v j~ných spisech, a není oprávně:n opatřiti si po roz
vrhovém raku před vydáním rozvrhov.ého usnesení potřebná vysvětleni, 
aby mohl ·rozhodnouti 'Ů o~právněno'5ti přihlášeného nároku, nýbrž má 
částku úvěrové ,hytpoteky nevyčerpwnou řádně dolo,ženými nároky, ne
ní-li úV'ěrov)T pomě:r dosud ukončen, podle § 224, odst. 2 ex. ř. uložiti 
u soudu na úrok Č. 13997. 
nadzástavnÍ právo ručitele, zaznamenané na kauční hytPotece, II níž 
v době jeho záz,na:mu byl poznamenán záv.azek vlasm~ka po,dle § 469 a) 
obč~ zák.; postavení jeho v exekuci nucenou dmŽJboll Č. 14161. 
vklad prá'va na:dzástavnmo lna úvěrovou hyp.oteku 'č. 15048. 
exekuce na pohledáVku zajištěnou kaučni hypotekou po přiklepu zava
zené ,nemovitosti Č, 15416. 
nebyl-li povolený úvěr zúplna vyčerpán, nejsou Ipráva vlastníka nemo
vitosti v příčil1ě takto uvolněného práva zástavmlho uvedená v § 469 
obč. zák. a §§ 37 a 38 III. dHčí novely k obl. zák. Zlpůsohillým před
mětem exekuce pro pohledávky peněžité j tuto okolnost mohou uplat
!lovati hypotekární věřitelé odporem podle § 213 ex. ,ř., třebas byla 
exekuce pravoplatně povolena č. 15573. 
zřízením kauc,nl hypoteky pro vedlejší závazlky Vlzmiká zástavní prá,vo 
po případě i pw úroky nehledíc na to, zda -by.Ja výslovně zří'Zena pro 
úroky zadržené za dobu delší tří let čili .ok, ledaže by byly vyloučeny 
z vedlejšíoh záV'aZiků č. 15693. 
nebyl-li dluh označen jako zúročitelný, požíValji úroky a vedlejší zá
vazky, zapsané do veřejných knih při pozdějším 'Vkladu práva zástav
ního, jen běžného pořadí, nikoli pozmamenaného IpOIřadí č. '16396. 
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~ 21?, P?sl. odst. ex. ř. i §§ 16, 17 knih. zák up.m;vují pouze pořadí 
ur~ku <: utrat v poměru k jistině, neřeší však, jak se nabývá zá!Sta'V'ního 
pTa'va c. 16396. 
věřitel, pro, něhož jest vložena na dJ.už·níkově Inemovitosti }{lauóni hypo
teka pro naroky z důvod de-puračního závazku, nemůže se podle roz
sud~u, ~te~ý si v'ym~hl h~~oterká:rní ;rěřitei P'foti němu p'ro pohledávku 
hYlP'otekarm, kt~ra meIa byb .depurovana a přesa-hovq.:la výši kaučni hy
patek,Y, .,d()m~Cl sporem pr?tt hY'Po!ek~nimu dlužn.iku z kauční hypo
teky knll?oyfll lpúvnamky, ze k a II C n 1 hypoteka je vy.čenpána a vy
kOluatelna c, 16686. 

sitnul~í (vesrolná~ viz též hesla: dra ž b a vn II cetl á (§ 222 ex. ř.), 
z a s t a v ,n 1 IP ,r a v o; 
by'la-~i v,:ěřiteh, jeho~ pohledávka vázla na celé vydražené nemovitosti 
a )e~:z ,zadal ;~SlpokoJe~f celé pohledávky jen ze spoluvlastnického podílu, 
p!iikaza:na ~el~vPQthledayka" z celého dražebního výtěžku za celou nemo
v~tost, ne~~ ventel olp~aV'nen k rekursu proti tomuto př.ikázán~ Č. 13414. 
sl~u:I~a:n~~ h)~potekv~. Jest zaprarviti hotově z nejvyšší podání, llieobsa
h.u]e-h pr~la,ska 've;.1telův s.ouh~as, aby druhý dlužník a naJj'll1ě ostatní 
slmu!~nne z~v~zene ~em~rvltosh hyl-ť z~ zarvazenÍ propuštěny Č. 13621. 
bylo-l~ v ,dra71b,e ~odanlOol~O ce!~k JedIné kn~ho:vní těleso, jehož spolu
vlast,n!c~e pOdl'ly byly ruzne zatizeny celkovym! a dilldmi hypotekami 
nem~ ,"yznam § 238 ex .. ř. -a ?elze obdobně užití § 222 ex. ,ř.; nejvyšší 
podan.! z,~ celou, nemovItost Jest rozděliti ,na části odpovídající spolu
v.Ja~~nJ.~kym ;pod~lů'll1 různě z,atížell1'ý:m a přikázati pak věřitelítm, kteří 
maJl zast~vm. pravo k celku, jeFch pu.h!ledávky z celé -r-DzvrhoiV'ané pod
staty, 'S'kladaJkí se z jednotlivých dí1či-ch !podstat d1l16m přednostníim 
n~.b~ hy,p01:ekáT?im věřitelftm však jen z .přísluš~ých podstOJt dil6ch, 
pn ;em Jest dba ti t01ho, co z dot,čené dí·lři podstaty ji'ž dříve bylo při
káz.noc. 13860. 
~ení-!!. z ,p!i,hi~~y simultatnni pohledávky na-de vši -pochyb110st zřejmo, 
ze venteI zad a upJ,né za,pla-cení z -dí16 podstaty o kte:rou jde jest mu 
1J)ohledáV'ku přikázati jen pomě.rn-ě č. 13915. ' " 
po:oli-l-H prvý, soud vklad náh!a~n~ho nároku ,y pořadí vy.ma'zaného bře
me~e, re~ursm soud všark zmeml .k reku['su vlastníka nemovitosti usne
S~~'l prveh:o ~oudu potud, že vklad sice povolil, avŠalk jen v· 'Pořadí 
bez~ém,. m~?h v žádwném pořadí, není dovolací rekursu v,lastníka ne
movltoslI pnpustný; ustanovení ~ 46, odst. 2 zák. č. 100/1931 a § 239 
P?sled'lll, odstavec ex. ř. nelze tu užítí Č. 14041. ' , 
111~~ra-dn~ ,n~rok pOldle čtv;tého odstavc~ § 2v~2 ex. ř. nemůže upilati10vati 
ventel, l~nz vysel na prrazdJno protn, ze pn rozvrhu výtěžku jedné ze 
Si~oluza,vaz,an~ch ,nemovitostí by.l nemocenské !pojišťovně přikázán ve 
vysadntm porad!' nedOtplatek na nemocenské pojistné př-ipadající na 
~'sec.~ny spolu~~váza~é ~e!llovitosti č. 1~208; srov. č. 62,f3t, 14371, 16419. 
l~stl!z.e bel.in~ urad přiblásl k rozvrhu vytěžku 'za ideMni 'Polovici nemo
:rItD;stl .pohledá,V1ky státu, na celé nemovit,osti 1mÍho.vně zajištěné 'V po
ra~1 př,ednostn!m po~le § 216, Č. 2 ex. ř. a jen z toho důvodu se 'dostalo 
~ta~u u~-rady, Jeho p-rednostních pohledávek, na něž by se j:il11.'ak v 
radl knIho'V~lm :nebylo dostalo, J1emftže se zadní věřitel jern:ž Vyšel~ 
svou pO!lledavrk-oru na prázdno, domáhati stanovenÍ- náhra:dní pohledávky 
~?dle § ?22' ex. ř. v pořadí kniho.vního zajištění p-řednosiJnkh pohle-

avek" statu na druhé 'neprodané polovici téže nemovitosti oČ 14371' 
srov. c. 6281, 14208, 16419. . , 
byJ.a:li nem-o·vitost, na niž jest vloženo prárvo zástavní za pohledá-vtku 
r,?zdelena, na .fl.ě~olik !deální,ch podBit, vzniká p·rávní pomě,r podobrl: 
s!mult~nmf!1u pravu zasta'VImmu; hypotekární věřitel mftže žádati z : 
P!ace~! cele pohled~vk,y z k~dého podílu, ale mftže také propustiti ikt~
rykohv spoIrttvlastnI-cky pOdll ze zástavního závazku ,č. 14549. 
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k výkl.du § 222 ex ř. č. 15432. 
byla-li exekučně prodána jen fysická část knihovního tělesa (určitá 
pal'Cela), neni hypotelkární věřitel, jehož pohledávka vázIa 'Ua celém 
knihávnim tělese a by.Ja z dražebního výtě'žku částečně uspokojeua, 
op-rávně-n k rekursu proti rozvrhovému _ usnesení proto, že nastoupí ná
hradní nárok zadnÍC'h hy!potekámích věřitelů podle § 222 ex. ř. v po
řadí za jeho. zástavním právem .nebo že jejkh pohledávky -pos,toupi 
samo'Vol'ně do té:h,ož pořadí na uvolněné mis-to za~niklé uspokojené části 
jeho pohledá~y č. f6419. 
věřitel, kterému přísluší pře d fl. o s t n í zákonné zástavní právo, múže 
žádati jen o rpomě:mé u5lp'<Ykojení své pohledávky z několika z-aváza
ných zástav; 'byla-li prodána pouze část zástavy, ~ftže žádati jen po
měrnou část připadajíd na prodanou část zástavy c. 16419. 
též správce konkursní p-od-staty může pro své přednostní pohledávky 
na ná,hradu hotových výloh a na odměnu za námahu (§§ 80, 49, Č. 1, 
50, odst. 2, 62, konk. ř.) žádati jen poměrné uspokojení tě'cht-o pohle
dál\rek Z několika závazných zás:tav, po :případě jen poměrnou část, při
padající na ,část proda:né zástavy č. 16419·; srov. Č. 6281. 

úvěrová viz hesla: shora hy pD tek a' k a UČ ní, knih ap Q1Z e mk o v á. 
vlastnická (§§ 469 až 470, 1446 obč. zák.): § 469 obč. zák .• podle něhož 

:nestačí k zrušení hypoteky pouhé :z.aplace,ni zajištěného ,pohledávání a 
hypotekámni statek zůstává zavazen, pokud dlu,h z veřejných knih ne
bude vymazán, platí jen ve vztahu :k nsabám, :které, sp.oléhajíce na 
správnost zápisu, 'nabyly na hY'potece p:ráva; nejde-U o takovou zm~'~ 
v osobě oprávněného, neplati _řečené ustanorvel11í, nýhrž plati skuteony 
stav věd č. 133,17. 
byJ.o..:Ii zástavní právo, které jest v knjhách jen dosud zapsáno, a,le 
dluh jim zajištěný zanikl pIa:ce:ním nebo spojenim (konsoHdad), p,ře
vedeno po ipoVDlení vnucené 'SPrávy, avšak před pnkle\pem v dražbě, 
jest k němu plřihlížeti při fQ',zděl'eni nej'vyššiho podání za vydraženou 
nemovitost č. 13529. 
jestiiže v době podání žádosti 'o Iknrihovní zápis :podle § 469 OIbč. zák. 
(§ 38 III. dj,!ičí nove.ly k obč. zálk.) starší knihovní práiVo -zanHdO', nelze 
je aI11i převésh atni vyhraditi jeho dodatečný výmaz Č. 13601. 
by-lo--,li v odporu tvnfl11l0, že pohledávce, _přihlášené v pof.adí vymazané 
pOhJedáv,ky, přísluší jen běžné -pořad-i, aniž k tomuto tvrzení odporo
v-atelovu byl učiněn přednes dotčeného ktnihovního věřitele, musí exe
kuční soud podle §§ 213 a 23'1 ex. ř. vyřiditi o.dpor pO'dle odporo-vate
.Jo'V'a tvrzení, nezkoumaje, zda k záJpisu Ipfih1.áše<né pohledávky v pořadí 
běžném a nllkoHv v pořadí vy,maa:ané pohledávky došlo. postupem správ
ným aj zda pořadí pro přihlášenou pohledávk'u má býti posuzováno 
podle skutečnéhO' kln.ilhovní'ho staVtf, jak se jeví rpodle výpisu z knihy 
pozemkové, čili nic, a ·neměl odpOlr k ře-šeil1lÍ této. 'otá,zlky ,odkázati na 
pořad práva č. 14007. 
neni-U v rozvrhovém řfze'll,Í uplatněna materiální ,nep},atnost zápisu, brá'11i 
exekučnímu soudu formálni právní moc záJpisfi, aby p'ři'h1íiel z úřadu 
k ma,tel'iálnÍ neplatnosti zápisu Č. 14007. 
nadzástarv:ni rU'čite~o.vo právo, z'aznamenané J1Ia k'au6ní hypotece, u níž 
poznamen.án v době záznamu záV'.azek vlas.tn:íJkúv podle § 469 a)- obč. 
zák.; jeho postaven.í 'V exekuci vnucenou dražbou Č. 14161. 
§ 469 'Dbč. ',zák nepl<lití při exekuč'nÍm právu zás,tavnim č. 14223; srov. 
č. 43G7, 4851. 4956, 7452, 7548. 12854, 14223. 16610. 
z § 469 obč. zák. 'n-e.J'ze do'Voditi, že nelze se zaznamenaným zástaNnim 
právem nakládati podle poslední věty řečeil1ého parragmfu, jde~Li o zá
znam pod.Je § 38, písm. c) knih. zák. Č. 14492. 
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nebyl-li povo.Jený úvěr úplně vyčer.pán, -nejsou práva vI~stníka nemo
vitosti v pfičině takto uvo-lněného zásta1vnílho práva, uvedená v § 469 
obč. zák a §§ 37 a 38 n. dílčí novely Ik ohč. zák., způ:sO'bHý předmět 
exekuce pro pe'.uěž<ité r.pohledávky; to- mohou hy,potekáflní věřitelé uplat
hovrati odporem podle § 213 ex. ř. odpo'rem podle § 213 ex. ř., třebas 
byla exelkuce pTa'Voplatně povolena Č. 15573. 
odporovate.lnost převodu ZáSta-V10í.ho prárva uvO'lněného zánikem knihov
ního dluhu na ji,oou 'PQlhledá~ku (t. řeč. 'Vlas:tn~kovy ·hyrpoteky) Č. 15860. 
§ 469 obč. zák., že zástavní právo, zapsané v knihá'ch veřejných, za
niká tep:r've jeho výmazem a 'n~k,oHv Již zánikem pohledávky, neplati 
při exekučním zástarvní.m práJv:u č. 16610; mov. Č. 4337, 495ó, 7452, 7548. 
vl,a&tn~k nemovitosti není oprávněn Inak<l~ádati podle § 469 obč. zák. se 
zástavním p.rávem Z!řízeným .ex e k uč n ě č. 16610. 
zanikla-Ii pohledávka, zajištěná lOa vydražené nemovitosti exekučnim 
zá'StavluÍm právem, zél'niklo i exekuóní zást'alVní prá'vo, třeha'že nebylo 
podle § 327 ex. ř. vymazáno z pozemkové k'nJ:hy; pO!stupuík se tu ne
může dovolávati důvěry v Ipozem~ové knihy a vlastník nemorvitosti (vy
dr.ažitel) ,není, oprávněn -převésti taJkovouto Ihy-poteku na ji,ného Č. 16610; 
smv. č. 142,23, 12854, 7548, 7452, 4956, 4851, 43308. 
zástavní právo, za'P'salné ve smyslu § 38 Ul. dílčí nrove:ly 'k obč. zák. pro 
novou pohledávku v p o řad í a do výše zástavního práva již váznou
dho na :nemovito.sJi, ,působí proti Ziadnim !knihovním věřitelům v tomtO' 
pořadí jen tehdy, je..:Ji z pozemkové k,nihy zfejmé omezení, že uwbude 
p:rá-vní účinnosti, hude-J,i do roka vložen 'výmaz. staršílho zástaiVtl.ího 
práva; :nestaIo-Li se tak, nl€zá:leŽÍc mal tom, z,cla se skutečn.ě do roka stal 
výmalz sta:ršího zástarviuího práv'a č. 17077. 
vlastnik nemovitns:ti není opráV'něn uaildádati se zástavním p,l'ávem, zřfr. 
zeným pro paille-dá'vky, které jsou bud' od počátku neplatné, nebo kteté 
vŮ1bee nev:z,nikly Č. 16996. 
uvolnění hypoteky předpokládá, že pohledávka, k jejímuž zajištění hy'lo 
zřízeno 'knihov·ní zásta'VlnÍ prá'VlO, skutečně vznikla č. 16996. 
toliko teíhdy, jednati-li nový ·nalhyv,atel zástarvnLho p:r:áva Ý důvěře v po
zemkové kni1hy, nelze mu .n!amÍrta'ti, že převod Zálstl'Vlního 'práva vlast
níkov,ou disposi.cí hy-I 'fl.€!pla1m:ý Č. 16996. 
nakládá-Ii vlastnik zatíženého statiku s JUv,olněuiOu hypotekou, musí 'býti 
zánik pů'Vo'CbnlÍ' zástavy iPJ10kázáln způsobem !po-dle §§ 26, 27 kn~h. zák.; 
nestalo-li se tak, neni vkllad nového zástavního práva' úč-iinný v jednom 
pořadí; neúč1nnost tu nelze TIlapravitJ pOlZdějšiim před,ložením výmazlllé 
.listiny č. 17077, 
§ 469 a) obč, zák, viz též shora rozh. Č. 14161 II § 469 obč. zák, 
kmihovně rpoz;namena:ný záva'Zek VllasiJníka neffi'Ů'V'Hos,ti podle § 469 a) 
obč. zálk., že dá vymafl;ati uvolněné zástavní Ip.rá'Vlo (hYlpoteku), který 
přeohází i na právnt nástupce vlastník'a nemoVlitos.ti, zaikládá oprá'Vln.ění 
jen pro osolbu, vů-či Iniž byl tento záv,azek převzat, a její prá,V'I1Í ná
stup.ce, 'nik,o']'1!V i ,plm jiné 'kiniihovú1,ě oprávněné osoby ,p ,1 e u. 1'oz.h. 
Č. 16050; v témž smys·lu Č. 9218, 15305; názor opačný, vysl'ovený 
v rozll. 'č. 14288 opuštěn. 
zákaz nakládati hypotekou, i když jest podle § 469 a) obč. záIk, při 
hypoteee ve veřej:né knize poz.namenán, ;platí jen: v poměru smluveů 
a j,ejioh právnfch nástupei't ,č. 15305; v témž smyslu č. 9218, opačně 
Č, 14288. 
VZid<liI"'li se 'kni!h'O'Vní dlužník podle § 469 a) obě. zák. drisposičního práva 
s prrá'vem zásta'VlLím a zá'vazek ten by.l Jmihov'ně .poznamenán při dalši 
úvěrové pohledá'Vee tého~ knihov11~ho věřitele, jde, pokud poznámka ta 
není vymazána, OIno vzdání se driiSiposičl1iho -práva se zástavním právem 
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VY' I Y 14?88' opačně plen. rozh. 
k dobru následujícím knihovním vente em c. ... , 

Č. 16050, a Č, ~218, 1,5305. iklé ' ohledávky na pohledá;m<u .n~vo~ 
převod zásta'Vmho. prav~ se za:n tehd: jde-li ° novoU pohledavrku tehoz 
lze Iprovésti jen ·kmhovne, a to I, ..' 

věři,tele Č. 14288. ) .bY zák že vlastník nemovlt.OstI nes"!l 
d' 'k nadle § 469 a o C.·, 'h ři vkladu za-

,pořa 1 za. azu 'p .. ' "h otťikami po:marnenane o' p 
nakládati s předehá'lep'er~l1 YP, k z;'rnýšleného zadluže~í (~ 5;3 kn. 
stavniho .práva v po:ad<l pozn~~ Y odá,ní Iwnihovrní žádosh o Jeho po~ 
zák) J'est 'PosuzovatI podle d. o Ydv? V.V, ,postoupení přednosh poradl . , t h J'e se na rtVe}SI I znamenání a nevz ,aJ Ul . 

č.16560. v h oteká,rní. 
Hypotekární žaloba viz heslo: z al o ba Y P 

" a.Já (§ I zák. p. n. s. rozh, Č. 13837)., 
Chepa viz heslo: s o u t e z n e k " d od p o věd n o s trna j i tet II d 'o m u 
Chodník viz hesla: n á hr a d a s k o y, . 

(chodník). I "tn' u' mluvy llplat110vati proti prodatelt 
ú'V e bez ZV1,as' I 1'''d Y 

, části 
kupitel ·novosta'Viby nem~~ , h dní-ku ohrady, kanálu a rl- az em 
l1'áhradu !uákladů na ponzem e o' , 

dvoru Č, 14056. ...' ch o.r o ba" r o z ,I II k a, z b a vell í s v é-
Choroba duševní viz hesla: d u s e v II 1 

rprávnosti. 'b fond zernsk':/ (útraty ošetřo-
, . hl' duševUl eho'l"O a, Choromyslny v~z es a. , ti 

") b ní svéipravnos . , 
valfll, z' ave " škod (§ 1320 obč. zak.). 

Chovatel zvířete 'vJtz heslo: fl. a rb ~ a d a 'voe b li d Ý e h. 
Chudá strana viz ,hesla: a~vok~.t,.~,~~ (§ 6 z~k.č. 4/1931). 
Chudinská podpora VJ;Z hes,o: v,~zlh din'ský 
Chudínský fond viz heslo: fon cu,. : 

• b ost pozemtK.ova. 
Chůze vix heslo: s1 u z el ,fl, 

t k spoleéenství '·rnajet-
Ideami podil Slpoluvlastník,a viz, hesla: h Y P o e a, 

k o v é, z á s t ar v TI 1 P r.a v o. r D z e i" e roz s o II z e n á, z ahá jen á. 
Identita sporného předmětu VIlZ heSl\ Y Y ~ a I á rozh č 16382. 
nustrovaný zpravodaj viz Iheslo: s o li e z, ne, . . 

. " h Jr' h01ry s·o'usedske pravo. 
Imnu~~ V1Z ,.es:. l' ,'bytí vlastnictví (§ 418 obč. zák.). 
J.naectiflkace V1'Z es o. na., "; ,d (odpovědnost zaměstn-avatete). 

v , • heslo' nahrrada sko y , 
Index cemy VIZ· v t s r li Č e ním o mez e fl y rn. 
Individuální práva viz heslo: s P o I e c n o s .' 

. 1 louva k'ole'kt·lv,nl. 
IndWiduální smlouva VIZ he"s 'o: ~ m, . , n 
Indosament viz heslo: s m eln e e fl, y Z ak o' ~ v.' 

Informativní výslech stran viz heslo: r o z 1 u k a (nzem). 

Inkaso viz heslo: po s t u rp. v 'k' 'll I{ a s u 
Inkasomandant viz hesla: po s tup, z rn o e n e tU t I 2 . 

,,, ni § 46 odst. . 
Inserát viz heslo·: :ll e sp o,r n e.r 1 ze, , . . 

. t graf smll,ouva o lnserCl. 
Inserce viz hesla: k llfl. e m a o" ' d' k pří r ů s t"k u h -o d 'n oty 
Inspektorát pro zemské dávky VIZ heslo: a vaz . 

·n e rn o 'V i t o() stl. , t " dně žádaného ip~nění interese, neJde 
Interese: žádá-li 'žalobce za SP?,fU rnls5~ Pau~~platí předpis § 235, ods·t. 1 c. ř. s~ 

o změnu žaloby v pravem srnY'h ' du č 131'86 ' 
o vyloučení příslušnosti ,proees111 o Sů~' v~'t'el' .do· zásta'vy jest zavázán 

., "t 1 kl dni knížky dane veru 1 . , "t I nepod!'vy drzl eV'· 'a .. ..' ;k; ',",k . poctivý drži'tel stává se drzl e e~ 
k náll'f1adě interese 'V11astntk:u teto !hl'z; y t., lab ·na vydání věci kterou drzI 
nepoctirvýrn, ja'kmHe mu byla dorucena Z;3J ,a ' , 
Č, 14327. 
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\ ~ s mys I II § 368, o d s t. 2 ex ř' podminlk § 368 d ' 
byt1 splněna lNI když se mteres~ .. 1 v' a , o st. 2 ex. r. musí 

interpr~~!~O a~~e'::~~~~; i~~~~es~~~~r:~tč i u;61:!~+~?~d~x:~~~r~íl;~1 i~ak se 
'Plat~ost o~chodní a pl'atební s.mJo~va mezi' b !erou se uvad~ v prozatímní 
nenl autenllckou interpretaci smlouvy č 2óS/19~;' č Č~.59~'T(~lkO~ ~ SSSR., 

intervence vedlejší: ve sporu o ne latnost I ' V'" r. s . c 3168). 
/ i nároku vedrlejšího interveni~nta posledmho Iponzell1, ktevé je pramenem 

nosti zůstavitele. příSluší vedlejŠ~a Od~~z. pro. nedostatek potizovací schop
společnfka v rozepři č. 13161. tmu m erve1l1entu posta,ve,m llerozlu-čneho 
ve spo'"U v " " V' t . staventm' ne;~~~~::l~~ O:~ie'~,a.:traně žal0y.~trného vedlejší inte.rvenient s po-
vacím projevu ž'alovanéh ' _ .ll!.a v rozepn, <Ilebyl. s?ud oprávněn po uzná
vendent ža:!ova'ného 'li:kJlla~/~~a!~Oztud§eJ~~Pro "uznalOl, nebyl-li v~dlejší mter
proto-kolem není osvědče " ysu c. r. s.j 'v tomto smeru sta:čí že 
jednávání a že tento 'přenso , lze sOUd~edvyzVal vedlejšiho il1itervenie-nta ,k pro-

", _ . " o neprOl]e :nával Č. 13161. 
vedlejs: mteJ'"ve~ient s postavením nerozlučného 
:>právnen podati ,oprav:né prostředky . kd" ~poh-Iečníka v rozepři je5t 
c. 13161; stejně ,č. 8990. ,1 'yz se J'lO hlmmÍ strana vzdala 

nebyl-Ji vedlejší intervenient :kt '. " , ' přibrán .k hlavmímu řízení n~'l'de ery ne~e!, posta-v~nt" spoleómlka v rozepři, 
Č. 13730. ,o zrna ecnost, ny:brz len o formální vadu 

v návrhu strany aby bylo . t ' . d- " " . 
venient nebyl:k roku Qibe~~IllOJ.Je tan~ O'~,rocenlŮ,l proto, že vedlejší inter
č. 13730. ,les () sazena vy:tka podle § 196 c. ř. s. 

Jhůtav k ,podání dovo~'ací odpovědi vedlel'šího . 
doru-cem dovolání straně procesní č. 14463. mtervenienta počíná se dnem 

postaveoL vedlejšího intervenient ' v' '" " pwtJi neka'Jé soutěži Č. 14617' a e sparu o zdrzovacl zal-obě podle zák. 

-vedlejší intervenientJ jenž nev~tou hl s I', ' , 
strana, nemůže hrániti hlav,n' t;r cr:>" e:;vo emm ~tran v pra:VllJ rozepři Jako 

Invalidé viz hesl, . ,1. 1 S ane, .a, y vZaJla zalobu zpět Č. 14763. 
a. exeKuce na p',laty "'t" Invalidé vojenští· hl' ,pOllS en1rpensijní, smluv-ní. 

~, . VIZ es,o. exekuce lI1,a pl'aty. 
invalidita VIZ hesla: op o j i š t ě n- í s m I u v' ,"" , 
Invalidní pojištění viz heslo': po ji š t ě ,n f : ~ C~': '~':'~ J n 1, u r a z o,v e. 

!nvectaZ:tkiUata viz heslo: zástavní .právo zák~'nné ,podle § 1101 o- b č. 

Inventář hospodářský viz též hesla' fu d .' 
cená-pachtovní'ch prá·v. ,fl us lnstructus, správa vnu-

I - t':- po!em hospodářského inventáře č 14545 
nven ar pozusta1ostní viz též hesIa' děd " " sežn~ seznální jmění. lC, pozustal-ost, místo pří-

nepoml:nutelny ,dědic jest oprávr ě ",. 
-práviflÍho dob:odiní soupisu "č. 'ľ~,ľ~4.zncl se z'a pozůlStalostního řízení 
pro posouzenI otázky zda vklad . k "k ,. h~duJ-e, kdo má vk,la'dní ~nížku ,~l&.vn~~ a 1?at~i '~? . .po:zťist~osti, neroz

-ny:brz komu rnáležel ' , z e~ ~m." na Cl Jmeno Je vystavena. 
-sb. Č. 2295). Y pemze na' vkladm Kmzku uložené č. 14690 (Or: 

v pozůsta:lostním řízení mCllj' tř ť b . které by:ly v držbě zůst~vit~ ~ 1 o~~r y, kt~e mají v držbě .předměty 
dÍl~~z~ (ohledání) č. 157S9.love, edl-cllJ povmnost z'a účelem provedenI 

vereJna obchodní spo'lečnost 'e"''' -1 " , účastnicí pozůstal'ostniho říz~n~' JI:~Z fSPO'ť'C~lkem by'l zllstavitel, není 
zřÍ.?:en soupis pozi'lstalostníh .1,)' ,e .... 1 ~ otazku, zda má vůbec býti 
§ 106, odst. 2 nes!'. pat. d.~d2~~1 a z a má proto postupovati podle 
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§ 56, odst. 4 živn. ř. nebrání, aby tehdy, poříd~l .... li zůstavitel o živno
stenském podniku, byl p-odnik ten pojart do pozůstalostniho soupisu 
v obecn,é hodnotě, kterou spoluurču,jí též poměry podniku, jako jméno 
závodu, jeho pověst, oktu-h zákaznirc1va a pod. Č. 16371. 
vykonavatel poslední vúle má v mezích vytčen5'ch v § 816 obč. zák. 
právní ,postavení účastni;ka (§§ 6, 37 záik. Č. 100/1931) v řírzenÍ o sou
pisu pozůsblostllího jmění a jest oprávněn k návrhům a k opravným 
prostředkum, směřujícím k spráN\nému postupu ;při soupisu. č. 16583j 

srov. č. 14305, 8172, 4179. 
pro vyšetřeni zůstavitelova společenského podílu je rozhodujíd přede-
vším společenská smlouva, a nemá-li -Olna smlouva rv té příčině žád 
něho usta'llovení, předpiS § 106 nesp., pat. Č. 16583,; srov. Č. 10208. 
při zřízeni soupisu pozůstalosti veřejného společníka veřejné obchodní 
spole6nosti jest v ž d y předl'Ožiti účetni uzávěrku o jeho společe-nském 
podílu ke dni úmrtí a zJistiti zustavitelu'v podÍlI ma společnosti ke dni 
jeho úmrtí tak, j-a-ko 'hy hY'lo došlo v dotče-ný den, k ,vystoupe.ní zů-
stavitele ze spo.Ječn'os,t1 ,č. 16583. 
ustanovuje-li společenská smlouva, že úmrtím společníka »vy-padne« 
toHrko on, resp. jeho lPozůstalost ze spolešnosti, a upravují'-li se nMoky 
zemřelého společníka shodně s čl. 130, odst. 1 až 3 orbch. zák., jest za 
účelem vypořádáni zemřelého spoleónika' předl-oži,ti přesnou likvid,ačn~ 
hi-bnd podle zásad ,o kupecké inventuře č. 16583. 
je-li součástí pozůsta1ostního jmění zůstavitele lékárnický pod1nik jaiko 
majetková podstata, jest pn jeho -ocenění v soupisu pozi'tstalostního 
majetku 'pnhHžeti i Ik jeho nehmotné (imrnateriá1ní) hodnotě, ja!ko na 
př, k okruhu zakaznictva, zavedenosti a oblíbenosti obchodu a k jeho 
zaručené výnosnosti ,č. 17003. 

krut viz heslo: doba praco'vni' osmihodinová rozh. Č. 15729 (!úr. 59· 

Č. 3(05). 
JsraeUtská nábožooská společnost: 'duch-oV'ní' správce cínkve nebo náboženské spo

,]ečnosti nekongruální (náboženské spoll-e6nosti israelské v čechách, na 
Moravě a ve -Slezsku) nemá záJwonný nárok proti své církvi (nábo
že.nské společnosti) 'fl.a Vyiplacení části dotace ve smyslu §§ 196 a násl. 
vlád. nař. Č. 124/1928 Č. 13779. nepřípustnost e:xekuce za:bavení:m a -přikázáním pohledávky duohovního 
sporárvce nekongruá,llfli 'nábo'ž. společnosti z důvodů kongruových požitků 

. č. 13779. 
přrp-ustnost pořadu' p-ráv'a pro ža,lohu dřívějšího kantora -a košeráka 
proti ži,dovské náboženské Q'bci na vydální Hs~iny, že by-l dán od urči
tého dne ,na trvalý -odpodnek; j-de o poměr soru:kromoprávní a -o nárok 
z takového poměru vyv_azov'aný Č. 14496. 
částky, které vyplatily nekongruální církve a společnosti svým duchov
-nim -z pau-šárLni dotace, poskytnuté drflwí:m po-dIe § 5 zák. Č. 122i/1926 
ze státnkh peněz, nemohou býti za,p-očte-ny jednostranně do smluvně 
sjednaných platů d.uchovnkh č. 14570. 
služební -po-mě-r ra1bína, jeho' zrušení výpovědi č. 14782. 
služební smlouva, kterou byl učitel israelitského (židovského) nábo
ženství, kanitor a archivář, ustanoven definit1:vním zřízencem náboženské 
obce židovské »,pod od-kládad výminkou, že ,nabude československého 
státniho o.bčanstvk, jest od pů,vodu nicotná Č. 15961. 

lure crediti: viz heslo: nabytí vlastnictrvL 

Jatky: nároku na vrácení poplatků, rpředeps,wných ži,vnostenským společenstvem 
(§ 106 živn-o ř.), za užívání jatek ,k ohledání masa a masných výrobků, nelze 
-se do-máh3!ti pořadem práva Č. 14189. 
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- pw~li~ka rn~sa n~~í~ell~ úřadem a vykonaná úředními činiteli ve veře'n 'ch 
Ja~ka,ch, nem 'p?UZ1!t~ Jatek soukromou osobou (řezníkem) které j.j ~a~ -
zUJe ,k rpl,ace~l ]atecnych poplatků č. 14840. ' a 

Jazyk stato! (z,ak. c. 122/1920 a jaz. nař. Č. 17/1926): bylo-li "řislušniku menši
noveho Jazyka, doruče~o so~dní f?zhodnutí jen v jeho menšinovém }a
zyk~, ~ebylo hm por:useno Jeho Jazykové právo a nepůsobí tento ne
sp~~vl~y postuP .. sO~ldu zmatečnost; lhůta ok opmvnému prostředku se 
P()C~Ill~ od doruc~llI, t?'~?t~. vyří~ení, nikoliv teprve ode dne, kdy bylo 
~tra~e k dodatecne JeJI zadosti doručeno vyřízení v jazyku státním 
c. 1.803. 
př.i1jaI-li soud. žalobnÍ odpověď, sepsanou v menšinovém jazyku Y tu 
ne~ty P?drn!nky.pro použití tohoto jazyka, a nařídil-Ii ústní {e:~áni 
roZ!~odl"tJm, ze oá'~ověd' ?ylayodána včas a hodí se k tomu, čUby byI~ 
o TIr ,?a~e podle zakona jednano; do ,rozhodnutí toho jest .rekurs pří
puslny c, 14353; srov. Č, 9786·a 80ZS 
~dvŮlkát, sa ~emá sp?kojit' s p~rostou ,i~fo'rmáciou klienfÍa, že mu patri 
Ja~)'I~ove pravo

y 

me'~sLny, ale Je :povinný vyžiadať si podrobnú bnfor
ma,clU ,o ,,~ku,tocno~tJach, na ktoré klient toto svoje práv'o' zakl:a:dá a 
skumat,. Cl Sl}! ,~an.e .Ipodm~enlky "r.nenši'l1ového práva; ked' i potom ui~ je 
celkon: ]asne, Z:.~ kllentoY'1 menslnové právo rpatrí, má ho upozorniť že 
fo~anIe v,me'lllSl'l10v:'om Jazyku bude súdom prfpadne ,ocLmietnuté' j~st1i 
,a' adyokat ne~rQrbI1, nemá prá'vo ,p'Ožadovat' 'Od S1vojho !k1ienta ~ni na

hJfiademe hotovydl výdm'lkov spojených s poda.'llÍm spisu ktorý súd pre 
ned?statok ~menšin:ového. l~ráva odmietol Č. 15080 (;Úr. ~b . .'č.' 2560). 
~'a )az)nkove vad~,e., po-dam advo:káta vystupujídho jako strana vla:stním 
lme~.e:n nelze ~ll'Zi'h p~edpisu čl. 4, odst. 1 jaz. luař., nýbrž jest jeho'i!i 
POd?'~1 bez ~,del~n~ ~huty k opravě formální. vady odmítnouti "ako ne·· 
hodlCJ se k Jednanr c, 16071 (ÚL Sb, č. 3259). J 
pro~l ;.J:s~ese01~, ktorý!,? rekur.zný, s~~d odmietol opr.avný prostriedOJk, 
~~gany \i mens~norvo~ Jazyku, Je d aJs] opravny ,prostriedok nelJrLpustný 
aJ y ~bo,l nep,np~u:stnYJ keby rekurzný súd bol ,roz'hodul 'Ů olPmvno~ 
~rostnedk'll ako Jazyko've nezávadnom č. 16249 (Úr sb • 3310)' c. 8'165. ' . c. , srov. 

s~udní ,rozho~,nutí, které bylo straně doručeno toliko v jazyku menšino
<~~ITl mlst? ,'v Jazylku státním a menši,uovém, me'nÍ ,ne.plaltné a!ni neúčilf1né' 

'ha ~~ ,Clil ~v,edenou .'vadností d?tčen, má hledati nápravu u dohléda~ 
c~ o ur:adu, J1,fial~ mUSl, nesouhlasl-'li s' obsahem roZ!hodnutí podati včas 

" v odny opravny prostředek č. 1-6665; srov, č. 1490 8165.' 
Jednant na oko ,(§ 916 obč. zák) viz hesla: odpůr'čí n,á;ok v konkursu 

a ITl I m o k 'o n ok u r s, s m ,1 'Ů II van a o ,k o. 

n
a ochr~-a .náje!llkn!ků (§ 20, odst. 2 zák. Č, 4~/1925) viz heslo' och r a-
,a naJem,nl l u. . 

!!l ~řevod vlastnictví Vliz hesJoo: pře v 'Ů d v I a s tn j C t v' (k z a·J· J'-
stem,í). 1 

Jednání. od!,ělené (§.IS8 c. ř. s,) viz heslo: oddělené jed'ná'ní. 
~ ustm odvol,act. V,IZ heslo: 'Ů d v 0-1 á n i (odvolací ústní jednání). 

Jednatel obchodm~ VIZ ~hesla: exeku,c e 11 a pia t y, ob c ho dn í z moc n"-
,n, e c (c!. 47 ,o:bch. zruk.). e 

SP?!~~nost! s.r. o, vi:z;'-heslo: společnost s: ruč. omeze-nÝm. 
pDjtsť,?vact VIZ 'heslo: IP o j i š t ě 'll í s m I u v ln í 
sPolec~odstli VY§'děleČflé (§ 1090 obč. zák) 'viz heslo: společnost 

po e.§ 1175 a da'lší obč zák 
zprostředkující viz hesla: p.o j i š t ě' TI í s'm I u V 'll í siředkvatels;ká. . ' smlouva zpro-

Jednatelství nezmocněné (§§ 1035 až 1038 ob·' 'I< ) 
~ § 1041 obč. zák viz heslo: ve r.g i o i~' :: ~ . 
- § 1042 obč. zák. víz h,cslo: n á k I a d. ' 
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zda jest tu zrelmy a převážný prospěch druhého (§ 1037 obč. zák), 
jest posuzovati nikaIi'V s hlediska objektivního, 'llý,brž se SUbjektivního 
stanoviska druhého, s hlediska jeh o poměrů a zájmů č. 13870. 
zmocnění ke sporu, udělené za stra-nu nezmocn-ěným jednatelem, neni 

přípustné č. 14230. p{)dn~katel, který pmvedl pro obec dÍllo bez 'Platn~o usneSen~ obce, 
nemůže se na ní domáhati náhrady podle § 1037 ohc. zák. (aUl pod,le 
§ 1041 obL zák.) č. 14660; srov. v témzsmyslu Č, 11559, 7867, 
c:hovate,l t>lemen~ků není oprávněn Ipožadovati od obce náhradu náklada. 
vz_niklých mu vydržováním ·plemeníků za obec, neuzavře.} .. 1i s obci 
smlouvu o ohovu plemeníků č. 149g<1 .. 
byl,a .. li věc dodána tomu, kdo'.F neobjedna'}, nelze spa-tfO'vati v tom, 
že ji adresát u sebe ponť-cha<l, přijetí reálni nabídky nebo' uz,avře.ní 
smlouvy schov'ací; adresárt není pOV1~nen věc neobjednanou ani opatr-o
va'ti, ani u6niti opatření, aby byla, vrácena odesillateh, odpovidá mu 
však za to, vydá-li věc neoprávněně třetí osobě, která ji odesilateli od
pi.rá vydati Č. 15261; srov. Č. 15684. 
jalk je posouditi s hlediska §§ 1036, 1037 ohč. zák. nárok adv-okátů'Y 
za práce vytkonané proto, aby chovanec, zbavený pro cho,robu úp-lně 
svéprávnosti, byl propuštěn z ústa,vu choromy,slných č. 15467. 
kdo neobjednanou zásHku, zaslanou mu odesilatelem doporučeně t?0š
tou vrátí poště u poštovní přepM.ky, není odlporvěden za škodu, vzesIů'u 
od~s,i!late1i zÍ'tátou zásj,llky 'na vo.ště č. 15684; sro-v. č. 15261. 
jde o ná,rok z ,nezmooněného jednatelství (§ 1036 obč, zák.), jestliže 
kup~te~l, který dal kOUlpen,ého koně pro vadnost k disposici a jeho ža
lohě na zrušení trhové smlouvy bylo' vyhověno, vy,nalož1,\ náklady na 
potřebné opatrování koně pote, kdy ko'ně dal k ddsposici a 'kdy prodatel 
odepřel jej přijati Č, 16606, 
'SoholVa,tel ustanovený exelkučním soudem (§ 259, odst. 3 ex. ř.) má 
přímý ,nárok na ná:hradu vy·naloženýdt nákladů :na uschované věci je," 
proti vymáhajícímu věřiteli, nikoHv i proti vlastní:ku zahavených věcí 
č. 16669, 
ie-li v.Iastnid uSůhovan\/ch věcí třetí osoba na exekučním řízení ne-
~úča's1néná nemůže se "na ní ,schovatel usta·novený exek. soudem do
máJha,ti náh;rady llvede;ný,oh nákladů ani .iako nezmooněný jednatel, ani 
podle §§ 1041 a 1042 obč. zák.; nelze tu užiti ani obdobou předpisů 
§§ 331, 332. 336obč. z"kč, 16669. 
nárokti na náhradu '!1ákladú, vynaložených pachtýřem na plody, které 
zamýšlel vytěžiti ze Slpachtovaných pozemků (:náklady hnoje,ní, ,osevu 
a pod.), musí se pacht~'ř domáhati v prop'adné šestiměsíční lhůtě \PO 

vrácení (vyklizení) (§ 1097 obč. zák.), a to i tehdy, došlo-H k před
Č'asnému zrušení pa,chtovní ,smlouvy sjednané na určitou dobu č. 16729; 
sr<YV. Č. 6069, 12·228. 
jestJ,iže hylo ve stavehní smlouvě ujednáno, že stavitel má nárok na 
odménu za vícepráce je,n tehdy;·' budou-li stavebnim vý:borem staveb
.níka (g,poloečenstva) výslovně schváleny, nepřisluší mu am podle § 1037 
obč. zák. nárok na odměna za vkepráce, které nebyly 'Sohváleny ttmto 
výlborem, třebaže byly naiÍ<zeiflY stavebním úřadem č. 16877: 

Jiskření z lokomotivy viz hesÍa: d o p 'r a važ e I e z nič Itl i, 11 á hra d a š k o d y 
drahou. . 

_ z lokomotivy parního pluhu viz hesla: náhrada škody (odpověd
,n o s t ,y ů zn Ý ch pod n i ok a tel ů, pař ad P' r á va. 

Jistina ,uhrazovací viz heslo: draž1ba vnuce,ná nemovitosti (§§ 226, 22'7 

ex. ř.). 
Jistota viz též hesla: konkurs (§§ 69,70 konk. ř.), pozůstalost, spo

I e 'č 'll o s t s ruč e Jl í mam e z e'Jl Ý m. 
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pachtýře: byb-I,i jistota určena k zajištěni povinností pachtýře z pachtovní 
smlouvy, pachtorv,ní smlo'll'va však z3,nikla tí'm, že se splnila rozvazovaCÍ 
výminka, neslouží jistota k zaHštění nároků propachtovatele proti pach
týři z důvodu, že pachtýř po' I10zvázání pachtovní smlouvy pachtovan~;' 
předmět lUevy,klidl, ný1brž ho dále užíval, a1niž za toto bezdůvodné uží-
vání dalI úplatu č. 13709. > 

(různé případy): k vymmženÍ peněžité poMedárvky neni dovolena e;x:ekuce 
zmooněnim k výpovědi smlouvy dlužní-kovy elektránnou o dodávání 
elektrického pnmdu, kterážto výpověď jest podminkou zároveň zaba
veného ,nároku dlužníka na vydání jistoty, příslušející dlužníku proti 
elelktrár:ně při skon,čenÍ 'Odbě-ru; byla-li exekuce ,přece povolena, má 
i elektrár:na jako poddlužník právo k ,rekursu Č. 13798. 
Slložil~11 někdo za jin.ého a jeho jménem k zajištění záva1z,ků proti tře
tímu cenné papky ja1ko kauci a mě-ly-li sIože>né cenné papky zltstati 
vlastniotvím složitele, nejde o ZáPlljřku; sIožitel má pouze nárok na 
vrá,cení týchž ce-TIiuých papÍ'iů Č. 14832. 
je-ll~ předmětem exekuce ohHgaóní nárok povinného na, vrácení peněžité 
jisto1y (kauce), stačí takovýto obligační nárok třetí osoby vliči pod
dlU'žn:~kov,i na v;rácení jistoty k odůvodnění její žalohy podle §i 37 ex. ř. 
č. 163,89; srov. č. 11170, 14152 a Pdv1flík roč; 1925, str. 25. 
.kdy nel:ze složiti jistotu k zajištění povi-nného dHu z pozůstalost<ního 
jměnl č. 16814. 
ve sporu o žalobě podle § 41 zák. Č. 58/1906 viz heslo: s-po I e čn o s t 
s r. o. rozll. č. 17027 (u § 41 zák. o spol. sr. o.). 

podle § 56 c. ř. s.: Jistota může býti složena i ,'osob-ou třetí č. 14152. 

ten, pro koho byl-a jistota .složena, nabý,vá na ní zá'stavn.iho práva pro 
nárok, v jehož prospěch byla jistota s'loiena, ať předmět zástavy náleží 
komukolivč. 14152; srov. č. 14225. 
jest -dovO'leno, aby byla složena jistota třetí os-obou s výhradou, že jí 
bude jistota po uvolnění vrácena; je-lri Iflesporno-, že jistotu složila 
s touto výhradou třetí .osoba, -lze jejímu ná'Vl"hu na vydání jistoty vy
hověti, aniž je potřebÍi odkáz,ati jl s jejím nárokem na pořad práva 
č. 14152. 
složením jlistoty k soudu je po'dle § 56 c. ř. s. zřízeno zástavní právo 
k -předmětu složenému pro nárok, vzhledem k .němuž .jistota ;byla dána, 
a nelze jistotu tu bez svolení vymáhajících věřitelů ani' vydati ani jí 
použíti k jinému účelu č. 14225; srov. Č. 141502 .. 
ji'Stota podle § 44, -odst. 2 e,x. ř. není žalob-ní jJstota ve smyslu § 56 
c. ř. s., nýbrž má zajistiti uspokojeni vymáih,ajícího věřitele, zamítne-li 
se -náv:rh na zrušení exekuce Č. 16078. 
z;ptísob složení jistoty, jímž mož'no odvrátiti navržené oddělení pozůsta
losti od dědk'Ova jmění (§ 812 obč. z-ák.) Č. 16814. 
v otázce, v čem má záležeti jistota k uvedenému úče:lu d3!ná a jakým 

. zpúsohem jest ji dáti, jest se říditi předpisem § 56 c. ř. s. č. 16814. 

jistota za újmy, jež hrozí :společnosti s ruče-ním omezeným ze spo,ru 
o žal-obě 'Podamé společníkem podle § 4] zák. Č. 581/1906, onemá po
vahu jistoty 'Pro náldady na rozepři (§ 57 c. ř. s,,), nýbrž je<jí základ 
tkví v právu hmotném; ipředpisÍI civi-lního řá'du sO'udního (§§ 57 a dal
ších c. ř. 5.) <}.ze užiti jen v pří6ně určení lhftty k slo-ženf, -.přísežnéhO' 
dotvrzeni nezpůsobilůsti ,k sl-ožení a ,následků nesloženi č. 17027. 

při od'kladu exekuce viz heslo: o d !k l' a d ex e !k u c e (§ 44, odst. 2 ex. ř.). 
pro vedlejší závazky viz hes.Ja: dra ž b a (§ 216, posl. odst. ex. ř.), hy

p-oteka kauční. 
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, ' lId' zřízena a kniho-voně vlože.na zcela vše-
je-li při .~YIP-Qltekarnt Pd~1 ~~~ aY~=zkv v určité vÝši jsou vedlejší záva,zky 
obecně ]lstota pro ve ejSl za. . , 

též úroky stc;rši v~ří ~~ Č~v~:~~ 'při'jmouti též vkladní 'knížky domácí 
pOdle § 196 ex. r. pn,pr ,raz

b 
:. , álůž,ny ne'b j j-i-ných Ipeně'žmích ústavu, 

spořitelny, -hospodarske ,u'e ? Jm~ z , 
v § 56 c. t. s. ne.imeno~oanych c~, 142i7. ředražitelem ve smyslu § 196 
skládá-li se větší -část J~tat~, zr!zrhe~lem . ~usí předražitel ve lhůtě 
ex. ř., z vkladních ~k,~ižel vadzan~~ěliti hesl~ jehož správnost jest po-
§ 196 ex. f. exek'llcnrmu sů;t' -ll , 

tvrzena pené-"1!nfmv ús .. ~~em k,c'd 1?6~:ižkl' úvěrního spůlečenstva, třebaže při pro-zatímn~ch, opaí!en,l : ~ ta lm nati za hůdící se k zajištění podle 
zni na Jmeno tret! O'SO y, z: uz 56 odst. 2 c. ř. s. Č. 13737. 
§§ 376, ůdst. 1 e:x. r., § 78 ~x. r. a s~ sltl § 382 Č. 6 ex. ř. povolen 
byl-li 'knihovní výmaz pozpamky v,e tu é~' stalo se' usnesení o půvolení 
a p~ůveden ~ žádosti ~dP~rsov~ "~~!d ~pr~voPlatlliým a začiná mu lhůt~ 
a vykonu vymazu pro1tl ,0 p~rol 1 Y li dnem kdy usnese-nt 
k ohlášení náhradlllch naro:ku l?o~le §v:ogn:~ \:dy bylo doručeno jeho 
o výmazu ibylo vydá.no, mko IV epr " 

zásturpd Č. 13777. Jest určena k možné náhradě všech 
jistota padle ~ .390, odst; 2 ex. ř'hl odpfirci vzejíti neodůvodněným 
majetkových Ul~.m, kter: ,~y 0:\ ~ i k náhradě :nákladů, v'Z)nik:lých 
snaJd pro,zatÍlmmm opatremm, laJ oz" 'v 13,047 

A""I'.· v, enl ° prozaHmním 'Ů'patrem c. u . 
OUJjJu-fCl ': nz, I" O kouk. ř.). 

v konkursu Vl!Z heslo: k2o~~u rv s. ,(p~I'~m služeb-nkh kaucí č. 14645 u hesla 
služební podle § 54, c. ,ft. • r., 

ko,nkurs (§ 54, c. 2) .. , . 'k (§ 1 odst 4) -pracovní 
Jizda na černo viz hesla: a u t o mobil O' v y z a on, ., . 

soudyo .oV " , , 1lúvnÍ oodpověd!llostní. 
_ závodní viz heslo: p o II S t e II 1 S m " , ' , _ 'i § 21 zál'k. 

Jadné: dávka z jí.z'dného nepožív:á zákonného zastavmho p-rava ,půd e 

č. 116/1927 č. 1384~. , , kr cího jména (pseudonymu) jest j~-
jméno krycí: podmínk?u zak?'fi'n~. o~?ra,nr Vit r činnosti na př. literární nebo UI~e

nak, -a,by nekdo pn. ll-;la e zv asv m " své os,~h r na mí'stě svého vlasmmho 
lec:ké užíval .onoho Jmen.a k azna~cem"ména Ib;l dotčen ať po stránce 
lmena, jedna'k aby '~osltel k~yc~h~.l h ,v)',~ krydho jména jinou 
hmotné ať onehmotne, ve svych zatmec UZlVamm 

, t .. boru činnosti c 16238 
o'5obou ve s el~emv~o , '". " ělecké Č~r\Jnosti svého vla,gtního ro
taneČlnice, ildera UZIV~ pn sve ~m. mén.em není ve svých zájmech 
-dového j-mén~ o~?P!nenehb'Ů _k!Y'C}n:el.l~ho J'měna pouze k ozna,čení radio
dotčellla tím, ze lIna oso a u,zwa J 

vých -lamp č. 16238. rozh. č. 15834"s'outěž nekalá 
nastrčené osoby viz heslo: -k o ofl k u r s 

(§ ll) rozh. č. 13670. 

ve finně viz hes.lo: f i r m a. . , dl 
o tl tn převzetí d-luhu po e Jmění viz hesla: in v en tá ř, 'F:oZ U,S' a o s 1, 

te1~ys~: U ~:iiv~ iá~::~ eheslo: v jži ~,n é (§ 1 zák. č. 4/1931) . 
aUodní viz hes.J·o: svěřenst,v.í -TvOd,lnne. 
cirkevní viz heslo: církevUl Jmenl... ., svěřenství 
tideikomisní viz heslo.: substituce fldeIkomlsul, 

rodinné. , I b dl § 37 ex ř rozh. 
komandihú společnosti v.iz heslo-: z a o a po, e . . 

č. 16390. 't . t v I (§ 367 obč zák.) rozh. č. 14213. 
kostelnívizheslo:".byÍl~I~s nIc. o t· 1 t (§ 179 ne.p. 
nové (nově :I1'ajevo vys.le) 'V1Z heslo. pozus a os 

-pa!.). 
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obecní viz heslo: ob e c. 
pozůstal,?St~í viz hesla: i,nventář pozústal t' 

s"e vZ ~ e s e z fl á fl í j m ě fl i a p o z Ů s tal o s t o s ,n 1, mís top ř í-
rozpust~n~ho spolku viz heslo: s pol e k . 
subStltUcni viz hes-ID· s II b t " t . . . 
tuzemské viz heslo' ,ic o II k!3 rl II ve e fl d e 1 k O 'll ,i sár II í. 

- ve srntyslu § 99 .' " u S (~'~'. IX uyoz. liSt. ke konk. ř.). 
JUdika·tn· dluh' J. n. VI,z heslo: p r 1 sl II sin o s t 'P odl e 8. 99 J. 

I VIZ hesla" ,p '·0 m I v , v .~ • .ll. 
o . ' 'ce,nI, prevzetí d.Juh 

Jugosl~~le: JUg(OSlláVSká Námdní banka vi,z hesla' de v i s ~ tl: 
.KilCe §§ 79 a da'lší ex. ř.), . va opatření, exe-

Jure','iC~editi: ode';zdání viz hes,I'O: p o z Ů s tal 00 s t. 
justiCfi1 sprava VIZ též heslo: stí Ž fl o s t v • • 

roZ!hodovati o stIžnost" v, ~:' , e x e k. rl z e II 1 IP odl e § 68 e x ř 
ušlého výdélku (§' 111zf;lS~dlCllho pra~oV'ního soudu proti nepřiznáni 
č. 13216. . '. prac._ sou ech) Jest věcí justiční správy 

:?zhodovať o st'ažnosti p.roti usnesen' kr • . 
Zl~ky, pO'skytnutej súdom za Sir'ŮtskÝ~ho ~ne~o sudu o z-wplatenie p6-
pnsJúchá súdu druhej stolice ale do vl?enazl nám spravovaných, ne
č. 16353 (Úcr". sb. č. 3437); ~ro~. č.' ~~f~~.mu orgánu justičnej správy 

Kamp~Učky viz heslo; ú.r o ok Q. IV é s a z lb y 
~:~e, (kanalUsa:čil1í práce) Vliz heslo: p' o řad 

aIis~m poplatek viz heslo: dra ž b 
c. 2 ex. ř.). a 

práva (okres). 
vnucená nemovitosti (§ 216, 

Kancelářské práce: jej.i'oh . vi,z 
s i j n í. ,pojem č. 15036 pod heslem: poj i š t ě 11 í pe n-

Kancelářskt oficiant 'viz heslo: z a m ě s t n a 11 c . . . 
~ zantesfnanec viz heslo. rpojiště' I ~~a,tnl. 

poj. rozh. č. 1475015036 n, peng"J'" (§ 1, č. 2 zák. o pen". 
Kanď dát ad ,. 

1 • V:okacie <viz hesla: a d v o,k á t ( , _ . 
. katnl kOlllcipient. za;PIS do seznamu), adv 0-

Kaolín viz hes'lta: SOusedské pr' 
Kantor viz hl. I . a v 0, v y v I a s t II é n í. 

es a. 'Ů b e c "ll a' b o- žen s k' v. d . 
Kapelník v.iz též heslo: !Pojištěn' a zl .. o~ska, pořad práva. 
~ smll~'lÍvu kapelníka s maÚte'lem ~a~áen n s I J!fl 1. v,_ v 

o dll1o; nároky z tako'Vé smlou n~ lze pO' pnpade považovati za smlouvu 
č. 13557, 14049. vy ne ze uplatňovarti u praoovního soudu 
jde o smlnu-vu o dUu nik r I v 
_k denním hudebním P~Ů'dUi~c~~ ~e s~- ouv~ sluzehnlf, zav~z,a:I-li se "kapelrník 
denní plat, stravu a byt an' V b I vou apelO1: v rp.odmku žalovaného za 

k " . , 1Z Y 'O ve sm].ouve ustano v ,. 

vy OUava vb-v na soubor kapely č 14049' t' v v I 'veno, ze zalov-aný 
KapitaJisac~ v!z hesla: poj i š t ě n ~ s ~ II u v ll' i. \e/~eo ~. II \3557. . 
KarlOvarska sul viz heslo. s t v v ' p ,r O" mlč e II 1. 

Karlovarské oplatky viz l;egl~U n e ~ nlek a ,Iá (~~ 6 až 9) rozh. č. 16954. 
~ suchary viz.heslo: sou'tě~'-llaeta~_~ur~;hz 5§I~b~O~. Č. 13344. 

Karlsbader Vereinsbank, GesellsCha!í m b H .. c. . 
Kárné nálezy VIz heslo: vázanost SOUdu' k~r~y;IZ .he(~l~: p.řír.oč,í. 

lezy. ml . lScl.p!llna,rními) ná-

Kárné řízeni: proti adwokátům viz hosl· d . .. 
řízení). o. a v o k a t (zapls dO' sez,namu, kárné 
proti zaměstnancům 000 ' 
(kárné řízení). - Clltm viz heslo-: zaměstnanci obecní 
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<nerozhoduje, že obecní zaměstnanec nepodal proti usnesením obecního 
zastupitelstva o zadrženi části služebnich požitki't sHžnost k vyšší'm 
správním úřadům, stačí, že se proti zadržení platu, jež mu by'Io ozná
meno, bránil žalobou II řádného soudu Č. 13638. 
právní pova'ha -o'becní disciplinární komise t. 14681. 
proti železničnim zaměstnancům viz teslo; z a m ě s t TI a II ci žel e z
nični. 
proti státním zaměstnancům viz heslo: z a m ě s t n a.fl c i stá t.fl í. 
omezení služebnich platu suspendovaného zřízence -nenastá'vá přímo ze 
zá<kona jako ,následek suspe-nse, nařízené přednostou služebnfho úřadu, 
nýbrž jen tenkrát, bylo-Ii vysloveno disciplinární komisi Č. 13638. 
omezení služebních IPl'atů z dú-vodu suspense múže býti účinné teprve 
od doby, kdy bylo vysloveno usnesením disciplinární komise Č. 13638. 
ustauO'vení § 89 s.luž. pra-m. č. 15/1914 nepos'kytuje služebnímu úřadu 
též 'Oprávnění, zadržeti podřízenému část služebních platů na úhradu 
schodku č. 13638-
proti zaměstnancům nemocenských pojišťoven viz hes-Io: z a m ě s t
na,nci nemoc. pojišťoven (kárné řízení). 

Kartelové snůouvy viz hes'lo: kartely. , 
Kartely (zák. č. 141/1933): § 1: úmluva. kterou se někdo zavazuje k zastavení 

určité podnikatelské čínnosti, není ka-rte-lO'vá smlouva Č. 15702. 
pojem :kartelový oh smluv č. 15702. 
zda jednací řádl společnosti s ručením omezeným (zálk. Č . .58/19(6), 
obsahujicí usta:nove,ní o povinnostech a závazcíc-h s p 0<1 e ční kůře·· 
čené ,společnosti, založené před účinnO'stí 'kartelového zákona č. 141/ 
1933, je samostatná smlouva, mající po'Vahu kartelové úmluvy ve smyslu 
§ 1 kartet zák, o.dJi.šné od spole-černské smlouvy o zřízenÍ' spoleČlnosti 
s r. o., je vyvoditi z tl'myslu smluvcú, je-li tomu ta'k, není s.p o ,1 e č
n o s t s r. o. smluvkyní ka,rtelové úmluvy, nýhrž jen o r g á fl e m p r o
vád ě jí c: m kartelovou úmluvu, sjednanou mezi jm-ými saJmostatn)rmi 
podnikateli č. 16924. 
ustanovení jednacího řádu, že spo'lečníoi. jsou jím vázáni po dobu trválllÍ 
společnosti s r o., porvěřené prováděním kartelové úmluvy, neodpo,ruje 
dobrým mravům č. 16924. 

§ 2: ani k účirľlinosti smlouvy, kterou se svěřuje jinému práv.nímu podmětu 
(společnosti s r. o,) prO' vád ě ll' í kartelové úmluvy, ani k přijetí této 
funkce se nevyžaduj-e písemnost podle § 2, odst. 1 kartel. zák.; stačí 
jakýkoliv pla,tný projev vůle smčřují-ci k převzetí uvedené funkce, jak 
se jeví na př. ve skuteč'ném jejím vykonávání po delší dohu č. 16924. 
je.,H organisaci ,provádějkí rkartelO'v-ou úmluvu spoleónost s r. o., není 
třeba, aby se je,jí souhlas s převzetím provádění kartelové smlouvy stal 
ve formě § 8 zák. o spo.J. s r. o., nýbrž stačí i mlčky pro-jeverný souhlas 
jednatele oprávněného k zastupování uvedené společnosti č. l6924; 
srov. č. 15222. 
rtáJlež,itosti pí s e" m ll' o 6 ti Ikartelové úmluvy (§ 2, odst 1 uved. zák) 
jest vyhověno ,1 tehdy, když ,p1semný p:roiev vůle smlulVců o přístupu 
ke kartelu sice nereprodUkuje p-Odminky řečené úmluvy, avšak stanoví 
je taJk, že se v té .pH-čLně dovolává obsahu jiných listin, v n.ichž jsou 
ony podmínky stanoveny, jako na př. stanov a jednacího řádu organi
sace pro.vádějicí kartelovou úmluvu č. 17047. 

§ 3, odst. 2, pism. c) a d): zřízeni organisace jJfovádějící kartelovou úmluvu 
není podstatnou součástí kartelové úmluvy č. 16924. 

- práv-ní p.6i:lmět, jemuž je-svěřeno provádění kartelové úmluvy, jest opTáv
'něn k vymáhání závazků účastn~ku kartelové úmluvy Č. 16924. 

§ 26: oprávnění k odstupu od kartelové úmluvy jest posouditi podle doby, 
kdy byl vynesen rozsudelk -soudu prvé stolice, nikoli podle doby, kdy 
by.Jo- učiněno pwhlášení o odstupu č. 16634. 
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předpis 2. věty I odst § 26 k . tl 'k pro odstup č. 16634.' . ar e. za, . nestanoví samostatný duvod 

účastnki kartelové úl' h ' v • i když zá k - m UV~ JSou c ranel1fl ustanovením § 26 kart zák 
. vaz, .y} ~artelove smIouvy mají trvati po dobu t 'i' . 

nosít vS .r. O., JeJltffilŽ jsou společní'ky č. 16924. rvaJtl Sipoleč~ 
fpolecmk, který vystoupili platně ze SI oll -v I f . ,V" , . ~mluvu, mŮ"že užíti i onoho dů~odll v:StO~;~:í 1 k.p~~~eJICl dkak,rtelovo~ 
umluvy (§ 26, odst. 2 .kartel zák) • 16924 pu o artei<we 

§ 42 od ' ,. c. . 
~dst~t2 2:árO~he nesplnění forI?álnío~ !I,~'ležitostí předepsaných v § 42. 
Č. 15702, . . 141/1933 nema v zltpetl nepMnost kartelové smlouvy 

Kauce viz hesla' jistot k k 
y .sPQ.Ieč~ost s r~'č. '~,~'e~:SŽ~~I~'~laal~§ e3;eku c.,e) pozfistalost, 

K~ucnt hypoteka viz heslo: tI y p-o t ek a k a II Č II í. ex. r.. . 

Kinem~~~~fo~~il~'a~~ř~ Čp~~1(ii~2),viz tfž 'h~Sl:a: f1i.lmovyá sIPo.Ječnost. 
vodské právd smlou:: 1 ~~. uv.~ ( (odpovednostní), pů-

. . ' naJemnl § 1(96) rozh Č 14505 
mlnIsterské nařízeni č 191}1912 " , - ... 
základního zákon,a č ·142/1867 "r. z. n~nl v rozporu ani s čl. 6 státn.~ho 
,pro'"o.zo ' , k. . . r. Z., t8JnI S § 108 ústawní HSTIny 'Čo 15051 

• VGtlOl lnema:tografI.cké r .. . pIe-n. rozh. Č. 13846. 'Icence jtll'OU osob-ou -než majitelem licence 

podmínkou platnosti smlou'V' ',' . osobou než mwjitelem Hcen!e 'jeťto'yQZ~Vr-l klO€matog:rafi.cké UCell'ce jinou 
slušného správního úřadu s h 'I ,ze bU e rpravop-la~ym rozhodnutím při
t' y c va· ena nel o 'V'2)at'a ,na vědomí č 13846 
lm, ze byla smlouva o provozo . , k' . ,. . . než majitelem lkence ,V~t I mematograflcke ,I!cen)ce j4nou osobou 
úřadu schvá,lena neho vz~~~~p~~~yrn, :o~h~Odnutím příslušného správního 
~e ,se sml~uv,: nepřfčí zákazu p,ro;~Ihl:~á~,'Prod~OUdY ~ávazně ro~odnuto, 
~~~rea ~b~~~~en%mfo~:~atiJ.rIOUVě ~?Ukrom~;~v:! ~či~,n~~ctz d~e~~~~, z:~ 
č. 13846. e vprav ,e 'O z,akaz3me propachtováni -licence 

'Pro právní poměr -mezi smluv' . t, h' ,'" 
~m;~~~~,; ~r~~bl ~?b3~Odle ,"áz~ruJe:I>ll:~zs o~!icl~~k~~l~:zt; nV~á~~~~ 
pro právní poměr mezi smluvci kt'" . d lL' ~atografické -licence, jest ro~hod~líc~JesQaJ/ vs~'IŮ'uvu o. provo'zo-vání ~dne-
1 kdyby byl podle názoru soudu z' ld 'hl ud~cny, pra'V~ obsah smlDuvy ř.",z., !lv~ak jen tehdy, jde-li -o sm~~a- ny. ;re tC na § 9 mm'. t;ař. č. 191/1912 
pflslusneho správního úřadu 'h- ,ťvu, lez byla pravoplatnym rozhodnutím 
k takovému rozhodnutf ráv~: va ~!la nehOl :vzata .na vědomí; il1edošlo-li 
~odil veškeré ditsledky ni:tnos~f~lll~r~~n~~~neylOl., sC)Uct

dU zaJb:áněno, . aby vy
c_. 17030. - - ' V 1 co ' o pornem meZI smluvci 

zodpovědnost ze smluv ujednan' ch' ~, , 
práva; bude záležeti na tom' -k~~ pro p~o,vo~ se nd~ před.pisy občanslkého 
uj,ednal, a zda druhému s~urv: a, v .Ja e v ~tnos!~ ... sf!Ilouvu pro p:rovoz 
by ti mohl poměr prov.ozovatele c~ by~.,._ an;eb.o pn patncne p.Qzornosti znám 
licenčního katastru není osob" n;.a11te.l! !Icen~cve; P"o, této stránce zápis do 
pa~u býti spolu-rozhodující č .. el;~~~dUJICI, muze vsak podle ,okolností pří-
otazku, kdo jest odpověden zd'" , . provozovate licence a akud a va ~ ~anz~~I -k,lnematografu, zda majitel či 
:ady, Jest řešiti po'dle PO'k,o!InO~~Pj;J~\~~h1tel ~ístností a zařízení za jeliah 
rcanskeho práva o náhradě škody č. ?38~~ ° pn-padu podle ustanovení oh-

-nebyla-h pachtovní smlo " .' 
zoval biograf na vlastní ~te~- m~lÍ~:e blDgr~fic~é. licen<:e s firn, kdo provo

, se va ena spravmml úřady, jest majitel licence 

Kinooperatér 241 

zavazan ze smluy, které uzavřel jeho úředně ohiáše-ný zástupce pro biograf 

Č. 13926. platnost úml-uvy, kterou se někdo lkenciátovi koncese zarv'ázal objednávati 
II jednotlivých pújčoven filmy vlastním jménem a na vlastní účet a dodá
vati je licenciátovi k předvádění č. 14717. 
toho, komu ma}itel kinematogra~ické licence svěřil (nedovoleně propach
toval) provoz ki,nematogra~ické Hce·nce, jest pokládati za zmocněnce majitele 
uvedené líce-nce, který je zavázá,n z objednávek fHmů, které l1eup!rávtl1ěný 
prov'ozo;v'atel sjedna'i č. 15051. 
kdo da'l kO'ncesionáři 'kinematografické licence k d1,sposici svůj .přístroj 
k předvádění zvukov~',ch fi.Jmů, převzal ·všechny náklady a celou režii spo
jenou s p.rovozem biografu, vybí'ral veškeré př~jrny a měl odváděti jen určité 
částky, je samostatný .podnikatel, třebas by se takováto smlouva příčila 
zákazu min. ,nař. Č. 191/1912 Č. 15289; srov. Č. 12705. 
pojem :provozu ve smyslu § 9 řeč. min. nař. č. 15917. 
též smlouva, kterou smluvci pouze upravují z P tl S o b provozu kinemato
grafů (biogmfů) tak, že se zavazují sloučiti je po hospodářské strámce a 
společně je vést,i, p.HČí se .předpisu § 9 min. nař. č. 191j1912 ř. z. č. 15917. 
pro'V'oz ve smyslu llved. ustanovení nelze omezov'ati jen -na technické úkony, 
nýbrž jest jej IPokládati za celek, který licenciOllláf '11eho jeho -schválen)' ná-

mě'síek řídí Č. 15917. bý,i'a-l~ smlouva o propachtováni kinematografické licence přislušn)'ill správ-
nim úřadem vzata na vědomí, nen'Í majitellice-nce zavázán ze smlli\e ° inserci, 
uzavřených pa'cht)'řem vIastním }ménem č. 16566. 
pokud musi-l smluvce ze 'z!působu -objednáve'k ilnserec a placení účtů powlá-
dati pachtý'ře kinematografické Hce:nce za svého sp'olusmluvce Č. 16566. 
pae.htýf, kter)"1 plOdle smlouvy měl platiti ze svého veškeré v)'daje s pro:vo
zem biografu spojené (půjčovně za filmy, pojistné za osoby v biografu za
městn.ané) tak, alby licencionáři (p-ropachtovateli) nevzniikly žádné výlohy 
z provozu biografu, neodpovídá za náklady vzešlé vymáháním dotče'ných 
pohledávek vó.či HcenciOlnářov,i, -kter~' 'nepLnil za'kounlQ'u alneho smluvní po
v1,nnost vůči třetím osobálrn, nebylo-li dokázáno, že pachtýř zavi,nil a přivodil 
na stmil1,ě lice-ncionářově takový finaJtlčnÍ -stav, který by mu znemožňoval 
řádné uspokojeni záJVazku vů<či třetím osobám č. 16627. 
totéž p'htí v poměru mezi pachtýřem a podpachtýřem biografu, nahradil-H 
paJohtýř plroipa,chrtavateli částky, které on sám vYlnaloži1 Č. 16627. 
i když podle sml-ouvy sjednané s majitelem kinemato-grafi'cké Hcence byl 
smluvce o'z,nače:n jako ,dodavatel fiJlmů, které si měl vypůjčovati od pitjčo:ven 
vlastním jménem a na: vlastní účet, nejde jen {)Í smlouvu_ dodavate:lskou, 
nýbrž o z3'sHenortl smlouvu o p-ropa,chtování :k~nematografické Hcen-ce, jest
jiže ve skutečnosti ,podle ,obsahu smlouvy provozova.l smluvce biografický 
podnik na svůj vlast.ni účet a nebezipe'čí a hra-cU! na veškeré výdaje jen 
předem smluvenou částku; ne'byla-l1i takováto smlouv-a schválena anebo 
aspoň vzata na vědomí ze,mským úřadem, jest oll1oho smluvce pokládati za 
li-cencionářova zmOOněl1!Ce, oprávn,ěného uzavírati ,objednávky mmů v me
zích podniku, a licendonář je zavázán sám z přfslušnrých obje-dnáve:k zmoc-

:něncem sjedna.ných 'č. 16801. 
je-li smlouva -o ,pll"OpachtovánÍ kinematografické Ucel1ce nk-otná, jest uicottlá 
též smlouva, kterou se upravuje vzájemný poměr spolupachtýřů podle -texkové 
nkotné smlouvy; i ok té mcotnosti je přihlížeti z úřední. moci č. 16844. 

Kinematografická licence vi'Z heslo: Ik i n e mat o g r a f. 
Kinematografické clilo viz heslo: IP ů vod s k é 'P r á v o. 
Kinooperatér-: pokud :nejsou práce k1no-orpe.ratéra, zaměstuaJného v biografu jen 

praktickým předváděním projekce filmu, a:nli kupeckými ani vyššími neku
peckým, služ'bami ve smyslu § I, odst. I, písm. a) z~k. Č. 154j1934 Sb. 
,č. 16655 (Or. sb. Č. 3652); srov. Č. 9024 "(k zák. o obch. pom.). 
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Klamání a odláká-váni zákazníků 

Klamání a odlákávání zákazníků viz heslo: s o u těž ,ll e k a I á. 
Klič domovní: p~~nájemce jest oprá'vlněn domáha·ti se po skonče'l1Í .nájemní smlouvy, 

'aby se naJemce vzdal možnosti Ipřístupu' do pmnájemcov<I domu 'č, 16585. 
má-li bý'valý nájemce v držení od pronájemcova domu svúi v I a st n í kU,č 
má pronájemte n.áJrok, aby nájemce klíč tak pozměnil, 'aby jím neby'l~ 
možno otevříti dveře pronájemcova domu, kteréhožto záva-zku se může 
v,Ja&tn~k 'kJ1íče zprostiti vydáním klfče majiteli domu Č. 16585. 
pmnájemce se nemůže domáhati určení (§ 228 c. ř. 5.), že bývalému ná
jemci nepřisluší právo míti ve svém drženÍ- dup.likát vlastního k!.ílče a že 
není oprávněn dáti jej některému z budoucíoh nájemců Č. 16585. 

Klíče by!~ viz h,esla: prozatímní. opatření (rozh. Č. 14298), smlouva 
,Jl a J em n I. 

Kličné viz heslo: rl. ° m o v TI í c i. 
Klid řizení: a řádné pokračová'l1í ve sporu (§ 1497 obc. zák) viz heslo,: 

promlčení. 
popřel-4ri žalovaný II prvého. soudu před okresním soudem obsah žaloby 
navrhl ... Ji její zamítnutí a odsouzení nedostary,ivšího se žalobce k náhradě ná~ 
kladí't ,sporu, učinU~li návrh na vynesení rozsudku pro zme'škánÍ a pak pro
hlásil, že ponechává SpOT v klidu, bylo toto prohlášení bez významu pro 
·I~O'zhodnutí o návrhu na vydálTIiÍ rozsudku pro zmeškání, aniž zá'leželo na 
tom, že první soud neprohlásil jednání za skončené :pod,le § 193, prvý od
sta,vec c. ř. s.; následky zmeškání neby,Iy zho·jeny tim že žaJlobce, při ná-
sledujícím roku vstoupH do jedInáni č. 14051. ' 
byI...:1i spor zahájen II řád n é h o. soudu dříve, než nabyl účinnosti zákon 
o p!·ac .. soudech, nebyl pracoVlní soud oprávn.ěn jedu8iŤi o věci, třebaže byla 
u radneho soudu ponechána v klidu ,Č. 13486. 
náVirh na pokračování v řízení jsoucím v klidu, učiněný před uplynutím zá
konné nebo sn;luvené l:~ůty, jest odmftnourti z úřadu nebo k návrhu odpůr
covu; nesta!Io-l~ se tak, Jde o. vadnost, jež je napravena ·tím že druhá strana 
se p~5Hla do jednání nevytlmuvší pmušení ,předpisů o klid~ řízepÍ Č. 14411. 
ma~,zeJ.ka. kt~ré ,bYi10 ve sporu o 'rozvod mainžeIství 'Od stolu a lože povoleno 
zatJmnJ opatřeoUl, vzdala se mlčky práv lP1ynoudch jí tím, že obnovj],a na 
'9,louhou dobu m8inže!ské 'Společenství a ponecha1la rozvodový spor v klidu 
c. 14666. 
v řízení před pracovními soudy mů'že nastati klid řízení i za o. d vol, a
C Hl o řízení Č. 15919. 
byIa-li ~xekuce odložena do pmvOip}la·tného rozhodnutí o některé ze žalob 
uvedeny~h v § 42, Č. 5 ex. ř., -nelze .pokračovati v odložené exekud, dokud 
S!~m ,nebyl f'r.avoplatně skončen, nýbrž bylo ponechán jen v klIdu, a to ani 
tehd~, USlm~h nayrh na pokračování v exekuci postupnfk, kterému byla 
v~mah~na pohle,da~~~ rpostyo~~.pena a: jenž .podle § 9 ex. ř. vstoupil na misto 
'puvodTIľho vymahaJ1Clho vente.Je do exekuce Č. 16314. 

KHnikyy státn!: i stát~í ,~liniky jsou léčebné ústavy ve smyslu § 153 (§ 220 
c. 4, plSffi. c) zak.c. 22lj1924) Č. 13652. ' 
poměr yme}i státem, jeho klinikou a nemocenlSkou pojišťovnou která pouká
zala v osetrovance do klinického ošetřování, je poměr so~kromopráv.ní· 
,p.:o z!,IO'by z tohoto poměru je výlučně příslušný poj,íšťova:cí soud (§ 216 
zak. c. 221/1924 )č. 13652. 

Kniha pozemkoyá,v}z též hesla; hypoteka, p,atrnnát, zastavní právo. 
- - zakladal~! pozem~ovrch knih: kdo jako spolurvlastník nemovitosti ne

p'Qid~.J ,p~1 Z a ,k J a d a n Í pozemkových knih v edilktálni lhůtě ;námitky 
p,rot! ,~!1Il?OV~lm~ zápis;t; Fn:tž yn~ bylo d,O' .pG.zemkové knihy vloženo 
vlastmcke. pra":,o k .~enslmu. IdeaJmmu podlIu ,nemovitosti, llež mu do té 
doby ~e S'k~tecnos.t} příslušel, nepozbyl vůči druhému spoluvlastníku po 
hmot~,e ~trancev sveho. pyrá:va, jestliže se i po knihovním zápisu sp.Q!iu
vlastnlcke .pomery Inezmem'ly, spoluvlastnici i nadále užívali nemo.vitosti 
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a uhrazovali břeme'na v poměru, jaký byl od nep'amě~ný~~ do .. b pře~ 
kni'hovnLm zápisem, a domáhaH se i jeho opravy, uznava']lce, ze nenl 
správný č. 16673. . .• •. d'j • 'ak' 
.právo spoluvlastníka, který uživá nemov!t~sh vetsllm po 1 ~m, ~ez J.' Y 
jest jeho spoluvlastnický podíl podle za.plsu v pozemkove ,~TI1ze, I~~! 
pokládati podle období § 372 a § 829 obč. z~k. c? d'!, rozd~lu" o .nejz 
skutečn~') drže'bnÍmu úkonu ~ spo~ečné :llv~movl~osti ?duvodnenx. SPOl~= 
vlastnkk5r podíl 'Převyšuje kmhovne !llu p!Jpsan7 po .. dll.' za domnelé (n~ 
turální) vlastnictví, jež může ~pla1:nuv3J~, proh k~\zdemu'y,kdo ~emůze 
udati žádn}r titul, nebo jen duvod s.labšl; takov~m s!abslm duv,odem 
ie pouhé kniho'vnÍ vlastnictví druhého spoJ.u~lastnIka c. 16673. 
důvěra v knihu pozemkOv011: zásad~ ~ 1396 obč. zák .. (§ 316 ex. ř.); 
že dluŽlník jest oprávněn uprr'atniti il1amltky protI 'P9hledavce, -I1J e pIa}}. 
jde-li o reali'saci nadzástav:niho práva, sml u v ll' e nahytého v dCtrvere 
v pozemkovO'u k<nihu; v takovém případě p I a t 1 důvěra v po.zemkové 

knihy Č. 13238. . hd' l' k t 
povinnost k nahlédnutí do sbírky listin jest tu Jen !e .. Y. Je..: lomu 
dán podnět zápisem v hlavní knize č. 13238: srov. 1 c. 12947. . . 
pokud se vlastnít}{ pozemlku nermftže proti vI,:stníku ~klepu dovo:la'vatI 
dllvěay v :pozemkovou knihu ,podle § 1500 obe, z~. c. 13S~6:, . 
1mihovnÍ věřitel nernfi'že se do;v;olávati O'chrany di'1:very ve vereJlUe ~mhy, 
muselo ... :\i mu i v době sepsání dluŽlnfho úpisu i v ďOlbě podání kmho.y,~í 
žádosti býti známo, že nastala, změna pOřad,Í dvou. 'r:římo za ,sebou na
sledujídch poznámek pořadí v pořadi, ,poz~,amek, Jezto Ipoznamka sou
časnosti oibou poz,námek by,Ia vyma:zana c. 13<834. 
zanikla-li poh~ledávka z3!jištěná na vv~dr~žené ,nen:,ovito~ti ~xekuč,ním 
zástavním právem, zaJniklo. i exe'kuc,fl1) za~tav~.t praVD, tř~baze rr:~byl~ 
podle § 237 ex. ř. vymazáno z pozemk~ve ~m'~y~ v Jako,v:ernto ?r~p~de 
se nemůže postupník pohledávky do:olav,:,ti ?uve!y '! ~mhy verel'ne a 
vlastník nemovitosti (vydražitel) nenI opravnen prevesh takovouto hy
poteku na jiného č. 16610. 
k účinnosti ujednání zástavního v~řitele ::., v!~~~nfkem ~atíže~é nemovi
tosti, že se zástavní právo, zapsa:ne, P:o dnv:JsI ~ohledav!,~, ,oude vz!a~ 
hovati na pozdější pohledávky z. uver,u, vy .. ~~du~e se ':UCl ~ezels~n~'m 
třetím osobám, zejména vůči ikimhovmm ventelum, kmho'VTlího ,.Z~'P1SU 
onoho ujednání č. 16689; srov. Č. 16686 u hesla: hy,poteka kaucm. 
rakové ujednání jest však účin~;é i ,b~z kn,j!~ovníh:? ~ápis~y'proti t?mu 
knrihovnímu věřitel1, jenž ono u]ednam uzavrel s Jl11ym vente lem Jako 
zásht'pce vlastníka nemovitosti č. 16689. 
dohodou o směně zabrané pudy za půdu neza:branou (§ 24 příděl. zák. 
Č. 81/1920) mezi státním pozemkovým úřadem (nyní ministerstvem 
zemědělstvi) a vJ3!stníkem pozemku, nepodIéhajícího z.álb.aTU, nemohou 
birti dotčena práva třetích -osob k SlVohodn.ému . pozem;ku, nabytá 
v dobré víře v pozemkovou knihu do dne kmhÚ'vnt poznamky o za
mýšleném převzetí č. 16799. 
jen tehdy, jednal-li nový nabyvatel zástavního práva v důvěře vé ve
řej-né knihy nelze mu namítati, že převO'd zástavního práva vlastníkovou 
disposicí. (§ 469 obč. zák.) byl nep:Iatný, ježtO' zajištěná pohledávka 
sKutečnč nevznikla Č. 16996. 
kdo n3)byl zatížené nemovitosti "po přeměně v~lměnlku v peněžní relutum, 
může namítati, že přeměna nehyh z pozemkové knihy .zřejmá Č. 17060. 
zástavní právo zapsané ve smyslu § 38 lilI. dí1čí novely k obč. zák. pro 
.novou pohledá~ku v p o řad í '·a do výše zástav,ního práva již váznou
cího na nemovitosti, půsohi proti zadním knihovním věřitelům v tomto 
pořadí jen tehdy, je-li z pozemkové knihy zřejmé omezeni, že nabude 
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pr~'~n~ účinnost.i, bud~-li do, r~~a vložen výma-z staršího' zástavního 
pra\ a, nestalo-ll se tak, nezalezl na tom zda se Skate" v d k 
výmaz staršího zástavního p-ráva č. 17dn. cne ° fO- a stal 

,~e~H ~trpratya ,práv :r pOlVin-nnstí (užíváni) jednotlivých spolu-vlastníků 
OVl ,os I zapsa,ne v ,pozemkové knize -odlov." d -" úpra y . o b't. . ., " ' , liSUJ lel se ° UlIkonné 

, v, p.uso I I p .. roti po-cÍ1vym tretím osobám které J'ednaJ',' v d· •• 
v pazemkovou kn,'hu ' b' t' 1 v' uvere , y' _" ',' , mUSl y 1 v'ozena do pozemkové knihy .V· t 
,Zl arpsana pnsl~sna .ne.mov~!os~; nestačí, že 'listina 'O -oné úpra~/ bn;z 1:S

_ 
ozena ve sbiT-ce hstm pn zapisu ty'kaJ·ícím se J. j , 'y

a 
a. č. 17099. .fl e n e m -o v I t ° stl 

~~ps~ po~~~u_: p~dl~ doh~dy o .smělll',ě pozemků zabraných 

jí~i~~n~o~e::~~el~;; ;~~~l ane~~:v~~;O}iti IOd~Sán.i ~áb"':.u nepoZd~é~!: 
p~ip~telnoéhProP9uštěc,í P!oh!ášení OSO'b~I.J~ l~lělž'~ v:~ ~~~~k~Q~e:ti~~li 
z mys en o prevzetr vecna práva č. 16386. u 

Knihovní poznámka pod I e § '2f.J7 ) >b • , k . __ výpovědi hypotekám' vatb o vCl' za . VIZ heslo: přfslušenstvL 
v',,, ~ l~.y~y:zéllobuopolh.Iedávk!uz-Osobrniho 0-:ne:r~, kn~h ... ~Vi~e Z~Jlst~enou, lze poznamenati, ~e-li ten proti k P 

č~l~t~~f~eruJe, zapsan v pozemlkové knize j-a~o vlla~tník zásfa~~ 
tf~ že ~i vymáhající věřitel vymohl knihovní -poznámku vWo-vvd· 
§\!~\v:~~ aZfk VYb:rk:fIU yrpf7,~ká1JaJné ~yipotekár.ní pohled .. ávrky PO-~~ 

. . a c . c. uvoz. zak k ex ř nestala hl 
~ávka d?s,Ud ",:vyrkOOlatelná pohledávko~ vyk~n~telnou č. sf3~5 e-

- ~ - nez~pl~-h-h d;lu'l!~I~ vy:p',Qvěděnou pohiedtávku ve výpovědl1í lhfttě 
ffiUSl

v

.S.l vyma-~'aJlcl vťnte!, chce-li ji vymáhati e:xekucí ne'" n'~ 
apatntI n~kte.ry z exekuční.ch titulů § 1 ex. Ť. č. 13965.' 'JP' 
co, do ota~ky vykona1e1nosti jest bezvý'z.namná da,lší knih-o ' 
zna-mka, »ze se vypovězená pohledárvka stává do 'v Vnl po: 
pohledávk! vvymáhajídho věřitele ihned SlPh-tnoU«v~~el;~t5~nateLne 
ustanov:,flJ ,cl. I!,. odst. 2 zálk. ze dne 11. prosince 1934 č 2 
~t~r~~u~~~:i ~~ls,c~Oravnýdh prostředkfi Iproti Mhod~uÚm 5ár~~é 

odpůrčí žaloby podí~ §J e
2
-
1

, ':;'nPo.znarru~é .hl'Potekární žalobyč, 14468. 

k 
. '"'":P' r. V1Z l z rozh .>; 1595-' v h I 

I mho'vní' poznámka pořadi. _. l.. J ,~iUlze II ' es a: 
nepozbývá vÝznamu tím že byl žalobci od ft V' , přiznán, nýbrž zajišt'ova~í účel pOZlnámky frv r,cI. narok prav1°P-latně 

,žalobci přfZlnívém ukončení odpůrčího sport' a·'dPodPrbaVQPkdatném, 
nůrč' á 'k '''t o ' az 'o O' y Y od 
'p I -ll fO! ven eluv bude spLněn bud' tirn ,v cl- o ,', , -

,~~~~:ílť~P~~~~ 'fí~le?áV~U, ~~!terlá ~řísluší odP?:uj~cí~U~c~ě·~~~'fr~;~~i 
o v ' ... v' ze SI ven e sam uspokojení svého nárok 

;rnuz~; .nestacI, ze odporovatelův o-dpftrce složil II s d II yy
~tery,nll měla 'bi/ti z3Jplacena část pohle-dáVlky (n ou ~ vpené,ze), 
c. 13952. " "a vyzlvn m 

Jest svo~, podstatou prozatúmní:rn opatřením a ,platí o ní . 
Jde ° .rpr,Lpustnost opravných prostředků a 'lhM k . ,1 p~d v~tah~JlCl ~e na prozatímní opatření č .15187 mm, předpiSy 

pofa~dr~lhOVll1 v~lastník ,nemovitoSJti jest opráViněn' žádati o z " 
ra ''''I v,ou rpnm? z,a sebou následujících poznámek POřa-dim~~u po
.~y;~~. z'a:dluzem, .předloživ usnesení o ,po.známkách! P~ř!~j 

- - - 'kin~hQIV:ní věřitel -nemů'Že se dov'oláva-ti ochran d o v 
kimhy, muselo-li mu i v době sepsámí dluv· 'h Y , ~very ve veřejné 
dá'?,í knihovní žádosti býti znám v'" ~n~ o Ut-:.

1Sll 
1 -v ii?bě_ po.

z~ame:c, ježto poznámka s()IUčas~~s~f ~:~u a 'pa o zm;enakvbI'°j radí po
za-na -Co 13834. ,zname )II'a v)llma-
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zamitl-ii knihovní soud žádost za Vlklad zástavního práva v pořadí 
poznámky vůbec a rekursni soud jí vyhověl tak, že povoHl v~Jad 
jen V oořadí b-ěžném, není dovolací rekurs v příčin-ě nepD'Volení 
V'kladll- v pořadí ,jJoznárr-ky přípustný Č, 15903. 
předpoklady p0V101ení vkladu zástavního práva v pořadí běžném, 
ačkoliv bylo žádáno o' vkl'ad v pořadí pO'známky č. 15903. 

rozs,ah -účinků poznámky :pořadi č. 16396. 
zamýšlený dluh, pro kter}1 se zapisuje pOZlnámka pořadí, je v kn~hov
ním návrhu, v povO'lu.jídm usnesení i v knihovní poznámce přesně 
označiti jak co- ,dO', }istiny, tak i c.o do: úrokú a ,příslušenství č. 16396. 

nebyl-li dluh oZlnačen jakO' zúroéitelný, požfvaji úrO'ky -'a vedlej-ší 
závazky, Z'aipSaJl1,é do veřejn'ý,ch knih při pozdějším vkladu práva 
zástavního, jen bě'Ž-ného pořadí, nikoli poznamenaného pořadí 
Č. 16396. 
rozsudek o odpů-rčí ža,tobě působi ;pr-oti věřiteli, který nabyl zástav
ního práva po, poznámce odpúrčí ža:IO'by, třebas bylo zástavnÍ: právo, 
vloženo v pořadí poznámky (§ 53 knllh. zák.), zapsané před po
zná<Il1ikou odpúrčí ž'3'loby (§ 21 odp-. ř.) Č. 15955; ,Sr:OIV. Č. 2989, 

4046, 4794, n.74, 
vázne-li na nemO'vitosfÍ:i poznámka pořadí :pro zamýšlené zadlJU-žení, 
:nellze bez ,předložení usnesení PlQivolujídho ,onu :poznámku povoliti 
ode.psá.ll1í části knih-olVního těIesa bez přeneseni poznámky ,pořadí 
Č. 16178, 

_ _ _ nelze odporo-vati podle odpúr-čiho řádu zř~eni zástav·ního práva na 
dlt.UŽ-:Il.íkově nemovitosti v ,pořadí poznámky podle § 53 knih. zák., 
vyda'la-li třetí osoba uSlnesení ° ipovolení Ipoznámky 'Pořadí věNteli, 
alby si věřitel v meZÍ'ch pravé pohledáv'ky, příslušejÍ:cí třetí osO'bě 
proti dlužníkO'v:i, vložil zásta'V,ní, právo Ipro SIVOU vlastní pohledáVllmj 
by,lo by možno odporovati jen zřřzeni poznámky pořadí samé, kdJ71by 
bylo její zřízeni ,o-dporov-arte1né proti, předC:hů1dci č. 161gS. 

_ _ _ nebyl-li -navržen -výmaz ;práva' zástavního, jež bylo vloženo za -.po
známkou pořadí pro zcizení nemovHosti, z á r o v eň s vkladem 
práV1a vlasrbnického na nemovitosti, má zástavní právo účinnost 
proti nabyvatelům nemovitosti č. 14756; srov. č. 10681, 16540. 

_ _ _ kllpitel nemovitosti, který nežádal z á r o v e ň se žádos.t :za vklaJd 
práva vlastnického o- výmaz exelwEl1~ho práva zást-av,rtího, -vlože
ného po po'známce pořadí pro zamýšlené zcizení, ,pozbyl náro~u 
na výmaz podle § 57 knih. zák a nemŮ"že se ani ža'lobou dnm-oci 
tohoto nároku, opřeného jedině o ustanovení § 57 knih. zák. j v tom, 
že zástavní vHitel ,da!l vložiti exekuční právo zástavn1 -,pro svou vy
konatelnou pohledávku po zápisu oné poz,ntámky pořadi" ani v tom, 
že ne'c'hce .syoHti k jelho v)/mazu, nelze Slpatřov-ati lsti-vos1: nebo 
jednání :pr,oti d.obrým mravům č. 16540; srov. č. 14756, 10681. 

výhrady pořadí: ve smyslu § 37 UL dílčí n'Ol\Tely k olbč. zák.: 'nelze 
k ní p-řihli'Žeti, stalI a-li se a'i po po-wámce zahájení dražebního ří-
zeni Č, 13,188, 

_ _ _ třebaže zápis zástavního práva v pořadí vymazaného zástavniho 
práva uf!Jbyl, formMnf právní mod, -nevadi to právu za:dInějšioh vě
řitelf:t vznésti p"oti pořadí ton'oto zástaíVního ptt"áva odpor podle 
§ 213, ex. ř. a exekuční soud jest ,pak povinen zkoumati, zdali hy
rpotekámí

' 
věřitel s hlediska hmotněpráv:níiho žádaného .pořadí sku

teoně ,",ubyl Č, B188; smv, Č. 4152, 7941, 8388, 9883. 
_ _ _ knihovní -poznámka složení odškodného za' vyv'}astněnou nemovitost 

má toIi:lro účinky poznámky udělení příkfepu č. 16205. 
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podle zák. a nař. o staveb. ruchu: pOznámka státní záruky podle § 37 
zák. Č. 45/1930 ne p- ů s ob í ja·ko zákaz zcizení a zavazení č. 14321. 
na nemovitost, na nl,ž jest knihovně p.oznamenán zákaz zcizení a 
zClItíženÍ hez povolení minisrterstva sociální jpéče podle § 53 vlád. 
nař. Č, 160;1923-, nelze povoHti exekuci vnuceným vkladem ,pr-áva 
zástavního ani s podmfnkou, že ministerstvo sociální péče svolí 
k tomuto "kladu č. 14325. . 

spornosti: k účinkům poz.nárn:ky spornosti v případě, že spo,r:ný zápis 
hyl rozsudkem zrušen, nepatří, že právo, pro které bylo na, Zť·ušení 
s,porného zápisu uzná-riG, má býti zapsáno v 'pořadí poznámky 
Č. 13460. 
proti rozhodnutí soudu druhé stolice o 'Poznámce spornosti není 
dalšího opra\~ného :prostředku č. 163-28. 

vykonatelnosti viz též heslo: vy ,r o v ln á.fl í zem ě děl s k é (r:ozh. 
Č. 17055). 

- význam p o z o á m k y v Y k o II a t e ,·1·0 o s t i vy,máhané pohledávky 
pro exekuci -n-ucenou dražbou nemovitosti Č. 14724. 

zabavení nárOku na vydání nemovitosti: kn~ho~ní poznámkou zabavení 
:nároku p'Ovin,ného .na vydání nemovitosti, zapsané v pozemkové 
knize, nevzniklo pro vymáhajídho věřite-le knihovní zajištění jeho 
v)'lkonatel:né 'Pohledávky a nes,tal se vymáhající věřitel zásta'Vn1m 
věřitelem Č. 13792, 

zahájení dražebního řízení: 'Poznámka za!hájení dražebního řízen.i při 
krnihov,ní nemovitosti, povolena vymáhajkímu věřiteli pro tutéž vy
konatelrnou po-hledávku 'V pořadí poznámky zabalve,ní náToku na vy
dání nemovitosti, nezjednala vymáhajícímu v;č:řiteH úkojné .právo 
v pořadí poz.námky zalhavemí nál'o'ku, n-ýlbrž jen 
úkojné právo v pořadí po'známlky 'za!háJení ,draže'bnfho řízení 
Č. 13792,. 

zákazu nakládati hypotekou [§ 469 a) 1 obč. zák.: knihov.ně pozname
naný závazek vla'S-tntka nemovi,tosti. podLe § 469 a) ,ohč. zák., že 
dá vymazati uvŮ'Lněné zástavní právo (hYlpoteku), 'kter)' p,řechází 
i ma právní nástupce -vlasiŤní-ka ,nemovitosti, zakládá oprávnění j e II 
pro- osobu, vůči :níž byl tento závazek :převzat, a její právnI ná
stupce, nikoUv i pro ji11:é knihoiVn:ě opráv.něné osolhy (p 1 e n. rozh.) 
Č. 16050; v témž &mY6lu Č. 9218 a 15305, apačně Č. 14288. 

- - - zákaz Mkládati hy;potekou, i <když jest podle § 469 a) obč. zák. 'Vři 
hypotece ve ,veřejlné 'Imize poznamenán, platí jen v poměru smluv
ních stran a jejioh právních -nástupců č. 15305; s'tejně Č. 9218, 
plen. rozh. č. 16050, opačně 14288. 

- - - jestUže se knihovní vlastník (dlužník) podle § 469 a) ohč. zák. 
vzdá .dispos-Ičn~ho práva s právem zálstav:ní.rn a závazek ten byl 
knihovně poznamenán při další úvěrové pohledávce téhož knihov
ního věři,tele, jde, dokud uvedená pOZinám~a neluď vymazán,a, ono 
vzdání se diSiposič,ního práv'a iS€ zásta,\rním právem k dobru násle-
duíidrn knihovním věřitelům Č. -14288. -

~ - - pořadí zákazu 'Podle § 469 a) -obč, zák., že 'Vilastník nemovitosti 
ne-Sirní ,nakládatJ s předcházejícími hy:poteka:mi, poznamenaného při 
vkladu zástavlního práva v .po-řadi poználmky zamýšleného Zladlu
ženT (§ 53 kn. zák.), jest posuzov'ati podle doby pod<ÍJni Ikni:hovnÍ 
žádosti o jeho poznamenání a nevzta'huje se na dřívější postoupeni 
přednosti po-řadí Č. 16560. 

žaloby o rozdělení (zrušení) spoluvlastnicM: n-emůže omeziti spolu
vlastníka v disposičním prá'Vu co do jeho ideálního spoluvlalstni-c
kého podílu Č. 136921; SrDV. Č. 16876. 

- - - právni účinek pozmlmiky žaloby o zrušení spoluvlastnictví, záleže
. iíd v tom, ž,e podle e:xe:kuč,ního titulu, zněijídho .proti žat.oyanému 
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v " eikuci i proti jeho knihovnímu ná-
spoluvlastníku, moz,no vestl v~ eIll' ná:rok na zrušení spol.uv'last
stup-ci, jest omeziti jen nav~nSOut'z t·é'~ 'na ~árolk :na náhradu útrat 

. , I .' VŠ'a!k rozSlrO;y,a 1 ' Z ' v 13"92 metvl, neze Jej 1- t' ty' č 16876' srov, c, 'V • 

sporu o zrušení spoluv as n~c v \ b aby' bylo určeno, že žalobce 
nelze knihovlně pozna,!TIen;att ~~ Ol z u'komandictn-í společnosti, že 'na
dal žalovanému :pltl;tne v~rpove d·t.nl' '~oleónosti a že ž'alo:va:ný jest 

v , ľkvtdace ,t,omam 1, ~I:' ,," , stalo zrusem a 1-, '. • ' , I" osti. nerozhoduje, ze Zľusemm 
povitn;n d?vo'~ti., likv,~?act ~koi~~~í d~jde k vJnPo,řádáni jmění ,spo
spolec:nostt a leJl vmo~ITI~~.;l. v.nemD'vitO'sti, 'll nichž. byla poznamk~ 
lečnosti, do ne~oz !lalez ~Jl 'f 1. t 'Ů.T\rávněn zastupnvati a zmamen-at1 
navrržena, a že len za-lovan) le:s I:' 

firmu Č. 13902. . ' , , d 
ák) . též heslo' kUlhov,Ul ra, . 

pořadí (§ 29 lm. z . vtZ , , .... evzal knihoVlní věhtel závazek, že ne
_ k výkladu úmluvy, ~od~e kter"e f~ st :před :svou knihov,ní pohledávkOu; 

.postoupí jintrr: věř"ltelum pr~t:o s~l-uvník\.l porušením svého závazku 
pokud odpovlda za sk-odu vzm ou 
Č. 15017. v '. v. v ,v nedošlo ke kni-ho.vnímu zápi~u po~1e, v~ 45 
'P-ostup pred,n,Q,sÍ1, ,pn",ne~~ o b' mezi sITIItll'vci, i Ikdyz ne-ma uC1nku 
III. díi~čí ·novely k obc, zal ., _pus~ 1 023 
proti třetím. beze~s<tnýn; osoba~, ,~. ~~edn~sti lze upla'tni:ti :při rozV-t1ho
náro,k z mlmo.1mlhovmÍ1o ,p~s: Jl 'mosou-dní -pO'stup ujednal, o,dporem 
věm rolku proti smllll'v~nÍ'~;t, Jenz, m;,,, soud l~:leděti k 'tomuto :postupu 
pod.le § 213 ex. ř,; z uradu ne.ffiuze . 

'č. 15023-. 'I' ostup Iknihovní 'předno,sti proti úpadci jest 
nárok na splněm sm OUV Y op· v • 

hl d'\Owoupatřicí do podstaty c. 151g6. . " . .. 
-po e a .. ' v .... j 1 nabvvá z 'knihovního proveden-í zmeny po radl pn-
předstupUJtC! y.en e J 

méhO. práva' 'č', 16079'11 d vednostního pořadí jest tlžíh předpisu § 62, 
_ na žalobu o vymaz v c' čl! u pf . , 

nikoli § 64 knih. zák. ČI' l?O7,'9: amu IDnihovní přednosti práv zapsaných 
přednosti: pře~pok:'a~y povo em zazn 

na nemov~tos\Ť!. c: 1?285. 'h práva lze ,povoliti je.u podle listiny o rpo
zázmam ,p!::dnostt . zasttav~ ~st~pujicí opráv,něn)f podepsal č: 16285. 
stoupem -prednosh, k ero , . . v 't horvé smlouvě s jinou 

v, h" hl'šení v ltshne sepsilIue .o 1":' .,' 
,nesrtacl pou e pí o ,a, o v kdytkoliv ,zvýšiti hypoteku předcházeJlC1 

osobou, že nový vlas~-tk vm~ze I, v·té v'še a že se ustupující za
zástavnímu pr~v~ '~rra~.n:nehohl~~e~rc~ poitoupe:ní ,přednosti Č. 16285. 
vázal pode,ps.att 1 pnslusne pro- ~s, . t t' (§ 237 ex ř.). 

,v'd o r', t'V dražba vnucena nemOVl' ns 1 " 
Knihovní ra . \tZ • ez 'v • 1 r ýlkon povolené vnucené dmžhy omezen 

§ 3 (knihOVní .teles~). bY- 1 
VI, "est \ fO u-štěna ze záboru), :ne'Íde 

jen na část kn;,~1Q'v'U1ho telesa' ~kter~ ~ v'hllžeB 'z úřadu č. 13520; sroY, 
o závadu, k mz mohl rekursm sou pn 
Č. 139'64, , Vb .,., f lmihovního tělesa íest 

'vrh ma prozatímní provedem dmZJ y ocas 1, ' • '" 964 
~s~l'dně dovolen; podmin'~y rozhodnu;Í ~ ~~~~v(~ ůn:ě~;l~ ~ ~;~) r~z;h. 
§§ 1 až 7 viz hesla: kniha l}J,ozem , . 
v 13238 knihovní vklad. • d ., c. (~ " G V d knih vloiŽiti nebo zamamenatí): sklep po Ctztm 
§ 9 ~ se tt?l!zeb'~ s a m o s t a tn Ý m předmětem 'Právního a knihov-
pozem em mu~e. y , ' . '.,. v 2'245 ' 
ního obch?du c .. 13816;,st~1'"b: c. ).'. t z'v neprav1delná služebnost 
§ 12 (sluzebnosh a realm remena. t. " " 

Y', 'v b ',ti do pozemkové k.niihy zap:sana Jen ve pro-
~§ě~~9u~~i~é zoaS~~,~Y~l~:~O' ,~~kolika 3sob (fysiok)f'oh ~ebo právnických); 

.n~Ize vložiti služebnost »ve v,p;ospeol hd .ol~~)ens;~a'« 1 ~~'l~ :8i~y pot e k a 
§ 14 (zást. právo pro kaucn1 poh e av y \ lZ 1 . 

kauční. 
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§ 15 (simultanní pohledávky) viz hesla: hy pot e k a s i m u I t a n II Í,. 
zástavní p·rávo smluvní ro-zh. Č. 14"549. 
§§ 16 až 17 (zást. právo pro úroky a nÍíklady sporu a exekuce): co je 
rozuměti výrazem »vedlejší závaz'ky«, ,nebylo-H výslovně ujednáno, pro 
jaké (konkretní-) vedlejší zárV'a·vky se jistota zřizwje č. 15233. 
n e 'p ř i h 1 á š e n é ,úroky z knihovn.ě zajištěné pohledávky nelze ,přiká
zMi, není-li z výpisu z pozemkové lmihy zře'j.mo, že úroky z :ní nejsou 
zúročitelné; § 17 knih. zák. nestanovÍ domně,nku, že úroky jsou zadrželé 
Č. 15788. 
§§ 16, 17 knih. zák. uprarvují' pouze IP o řad í úroků a útrat v poměru 
k jistině, neřeší vša'k, j-ak se nabývá zásta'v'niho práva č. 16396; srov. 
Č. 303. 
§ 18 (nároky na opětující se plnění): § 18 knih. zák neplatí o anuitách. 
Č. 14413. 
nabyvatel nemovitosti, zatížené výmbnkem, ručí nemo'Vitostí také za 
splatné výměnkŮlvé dávky, pokud nejsou déle než tři ,léta zadrželé, a to 
i za peněžní dávky, v něž se naturá1ní dávky p.řeměni,jy zaviněním dří'
vějších vlastnirků nemúvitosti Č. 17060. 
§ 20 viz heslo: klníhovní poznámky. 
§ 21 (knihovní předchůdce): proti vydmžiteli nelze ani vložiti a'ni za"" 
znamenati exekuční zástavni práv,o na vydražené lI1emovHosti, n.ebyl-li 
vydražitel, nesplniv je-Mě' dražební podmínky, dosud zapsán jako její 
vlastníkč. 13462. 
§§ 26, 27 (listiny pro knihovní zápísy) viz též heslo: pat r {} JI á t. 
nakládá-li vlastník zaÍÍlže:ného, starku s uvolněnou hypotekou, musí býti 
zánik původní zástavy prokázán způsobem podle §§ 26, 27 knih. záik.; 
-nestalo-li se tak, není vikhd nového zás,tavllÍ'ho práva účinný v -poř·adi 
pův'odní'ho zástavního práva; neúčinnost tu nelze napraviti pozdějším 
př.edloženfm výmazné l!isti·ny č. 17077. ' 
§ 29: pro pořadí knihovnÍ- 'žádosti je rozhodující jen doba, kdy podáni 
došlo do podatelny, ne však doha, kdy došlo .podáni listovnímu, wnebo 
doba, kdy listo;vní proti předpisům jednacího řádu zapsal knihovní žá
dost dO' denÍlku pro věci 1mlh.QIvnÍ; předpis § 76, ódst. 3 j. ř. se vztahuje len 
na případy, kde se podánf dostane listovnímu o myl e m l1ikoli z vúle 
žadatelo'vy Č. 14273'. ' 
v:kládá-Ii se s vIast.nickým prá;vem na přidělov'ou nen1O'vítost zároven 
zástavní právo pro 'někoHk pohledávek, k jichž sjednání státní pozem
kový úřad svoIiJ, jes,t v jeho návr:hu na vk,J.a:d zástavního ip:ráva v urči
tém pořadí. olbsa'ženo autoritativill,í IPmhlášení, že toto .knihovní pořadi 
při svoleni k těmto zápújčkám určil; přivolení ami vlastnika nemovitosti, 
an.i ustu.pujících věřitelft není potřebí a ,nepla:ti tu ,předpils § 29 kinih. 
z~k. Č. 15005. 
přetržení promlčeni poplatků vnucen.ou správou na'stává teprve tím 
oka:mžikem, kdy došla knih. 'soudu žádost -o výkon poz!J1ámky z,whájeni 
vlfi,llcené správy, nebo by,j-1i knih. soud zároveň exe'ku,Činim soudem 
okamžikem, :kdy by! podán n.ávrh č. 15707. ' 
§§ 31 až 33 (o vldadu) viz též heslo: patronát rozh. Č. 16867. 
k vkladu převedu nájemního ,práva, postoupeného nájemcem třetí osobě 
je potřebí 'SouhIarSu .pronajimate:lova [§ 32, :písm. b)] Č. 15725. ' 
§§ 35 až 50 viz též heslo.: knihovn'i záznam. 
ul~ožil-1i dárce n.emovitosti (ve.fkosta1:lIm) ,ohdw-ovanému a jeho právním 
na>stupcům pO;v1nnost z<l'jiš,těnou ma darované ll1emovitosti, aby posky
tov3!h :po věčné časy plnění y pen.ěžitých a !naturálních dávkách k urči
tému účelu, .aniŽ ~,~ídH samostatné ll'adační jmění, nelze provésti ,y po
ze~TI'~ové ~mze neJ.a:kou změnu na' tomto závazku, který má povahu 
realntho bremene, Jednostranným opatřením nada:čního úřadu č. 16735. 
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§ 38 pism. c) Imih. zák. byl - stejn.ě jako dv. d0kr. Č. 577/1786 a 
Č. 789/1806 Sb. z. s. _předpisy,§§ 284 .až 290, zák. derogován potu~, 
pokud se t~rká zajišťování :přímych dam a onech davek a poplatků, 
u nichž ie postupovati podle zák. č. 76/1927 Č. 14616} sr~v. c. ,15423: 
§ 51: jest ho užíti i tam,· kde jde o jiná práva nez prava zastavm 

Č. 15569. . ' k o řaď 
§§ 53 až 58 viz heslo: k n i h o V ,ll 1 ,p o zn a map', ",~. T 

§ 59 viz heslo: knihovní pozn~11lka h,Y'PotekarUl zal.ob ):. 
§§ 61 až 71 viz heslo: k 11 i h o vn 1 p o z II a m k ~ s por II o stl. 
§ 62 (žaloba na výmaz) viz heslo: ž a lob a o vy maz. . , 
§ 64: nebyl-li s,těžovatel, dotčeny knih. z~pise~, Z!~r~veTh. ,o kmhovmu:, 
usnes.e-ní může si stěžovati protí povolem kmh. zaplSu 1 po uplynuh 
tříleté .u{ůty uvedené v § 64 knih. zák č. 15399. .. v 

§ 93 (pOřadí knihovní žádosti): rozh(}~u,ie j en do;ba, kdy podam doslo 
do podatelny, ne doba, kdy doslo poda11l k 11stovm!llu, a;n.:.,~O do'ba, kdy 
listovní proti .předpisům jednacího řádu zapsal kn~o~vlll1 z~dost do de
nílku pr:o věci knj'hovní č. 14273; srov. Gl. U. n. r. c. 2188. , , 
.předpis § 76, odst. 3 iedn. ř. vzt~huj.e' se ten ,~a p:Hpady, !-de se podam 
dostane listovnímu o m y'l e m, mk-oh z vule zad~telovy c. 142,73. 
§§ 94 a další (vyřizování žádostí, zkoumání a r~hodnutí) viz, té~ rozh. 
Č. 16667 u hesla: z ÍL k a z podle § 364 cl, r?zh. c. 14325 u hesla. st a-
vebníruch,r-ozh.č.1600lu§213ex.r. c' .,' 

I· t' o n·e'z' ·se o'pírá k\nihoVl11í žádost, mohou byh po formaJ,nI strance 
Ismy, " d" "'d' t" " 14627 přezkoumány jen podle stavu v dobe po ani za, os 1 C. l ~. .. 

i vyšší soudy, jiohž došla věc příp:~~rným npnvným ,~ro~~re.dkem, mall 
z úřadu zkoumati zda knihovní zadost vyhOVUJe l1aleí'ltostem § 94, 
odst. 1, Č. 1 až 4 'knih. zák. č. 15828; stejně Č. 1184B. 
bylo-li v ikupnf smlnuvě stanov~:I1n, ž: její právn! úč.irnl1ost na
stává pro prodatele ihned, ~·o k~'PlŤele 'C~a~ teprve, RZ m;t bude pro
damý pozemek odevzdán kmhovne do urclte dobJ: b ,e z z a vad, nelze 
vyho'věti knihovní Žiidosti kupitele. a vkla:I v,lastmck~ho yrráva ke. kou
penému pozemku z a s o tl Č a s 11. e h -0' .p r e,fl. e s e.fl 1 V sec h z.a vad 

Č. 15828. . . d "hr' ť 
o tom, zda jed n věcnou závadu, k niž musí knJ!hov:nt .sou 'ce, prt ~z~ 1, 

ať je zapsána na listu B, nebo na listu C, ,rozhodUje Jen obsah zaptsu 

Č. 17095. " . d H'h' zápis 
v pochybnosti nelze řešiti y knihovni):"n nze:m, z .a. se ~nl. ovnt . . 
omezení ,vlastniokého ,práva sta,l právem či nikoli, a "jaký Je jeho pmv:nl 
dosah a význam č. 1709:5.. '" "h 

v,,,, § 96 k.n·lh zák povoH-li soud vklad smluvOlho zastavm o nepnCi se '. ., .' '," hťt' 
práva na nemovitosti, zatížené smlu~~n;QIl1 f~delko~~'1Sar~l, su.;& 1 uc~ 
s omezením, že se právo to vkládá bez uJmy prav sverenskych nastup cu 
Č. 15399; srov. Č. 4500, 5052, 6412, 6769, 8?15.. . 
§ 104 (oprava knihovniho zápisu): oprav,nenl k~I:h'ŮV:ntI~o 5.0 II d~, do
datečně naříditi bez výs,lechu účastníků provedem 'ŮiP.omlnuvteh~o,. knthov
niho zápisu poznámky hypotekárni ža.loh~ 'V původIl1~ ~Or.a:dl ,~ ve ;e
dlejších vložkách, jestliže .k němu' nedoslo nedopa'tr:--ntt;I kmhov!11h~ 
oddélení již podle 'Původ~ího příkazu sou"dco'Va a por,ad! ,pro dotceny 
zápis bvlo zachováno knthovm plombou c. 16305. ,~ .,~ " 
jde ... l'i o· vadl1,ý Jmihovní zápis. (který Z'8J~S3J~. Ikaonce,laT~ky .. ur.~dmk ~,ez 
soudního usnesení, aby napravil 'pochybeIl1 prt puvodmm ?apls~), nelze 
se domáhati pořadem práva jeho opra:vy, ~oikud, nebylo ~yvol~no, rOZ
hodnutí knihovního soudu podle § 104 ,kn1h. zak., po vpnp~de do~ud 
knihovní soud neodkáza,1 některého z úóa:stniků tohoto nzem na porad 
práva č. 16559.· 
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předpis § 104 knih. zák. jest velícího rázu Č. 16559. 
§ 123 (doručení kníhovních výměrů) viz rozh. č. 14868 u §§ 126 a dal. 
§§ 126 až 130 (stížnost): proti povolení vkladu exekučního zá'stavníhn 
práva na nemovitos:ti mohou si stěžovati i osoby, jejichž knihovní práva 
byla zápisem dotčena, třeba:že § 123 knih. zák nepředpisuje jejich 
zpravení Č. 14868. 
byl-ll výkon povolené vnucené dražby omezen jen na část knihovního 
tělesa (která je propuštěna ze záboru), nejde o závadu, k niž moh1 re
lkuffinÍ soud přihlížeti z úřaduč. 13520. 
§ 126: předpis § 126, odst. 2 k.ni:h. zák, podle iněhož nesmějí býti v re
kursu činěny nové údaje, nepozbyl platnosti t!sta:novením § 40, odst. 3 
zák. Č. 100/1931 Č. 13692. 
§ 127 knih. zák.: neplatí, jde-li o zajištěni pohledávek státntno po
kladu, o nichž rozhodovati přísluší správním úřadúm, nýbrž platí i v pří
čině povolení a provedení exekuce ueb zajišťovacího řízení předpisy 
exekučního řádu Č. J 5659. 
§ 130 viz heslo: stížno·st dovolací (v knihovním řízení). 

řízení: knmovní řízení jest řízení nesporné, v němž platí zák.č. 100/1931, 
pokud jde o otázku, jež 'll en í upravena knihŮ'vnim záikonem Č. 13520. 

vklad: jestliže knihovní soudce uznal legalisaci na vkladné listině za dosta
tečnou, povolil na jejím zái~ladě vklad vlastnického práva a usnesení to 
se sta,lo pra'\l1opIatným, nelze správnost tohoto postupu a správnost 
knihovního usnesení přezkoumávati ve sporu o platnost smlouvy 
č. 13168. . 
vkladem zástavního práva pro převodní poplatek, pro něiž již byJ po
volen záznam zástavního práva, nepřetr·Jmje se promlčení Č. 14598' 
stejně č. 12734. ' 
Inebyl-li navržen výmaz prá'Va zástélivního, jež bylo vloženo z.a poznám
kou pořadí pro zcizení nemovitostí, z á l' o v e ň s ,~kladem práva vlast
nického na nemovitost, má zrustav:ní právo účinnost proti nabyvatelům 
nemovitosti č. 14756; srov. Č. 10681. 
po pravoplatném odevzdání pozůstalosti nemuže dědic žádati ani jmé
nem zůstavitelovým, ani jménem jemu již odevzdainé pozůstalosti 
O' lmihovní vklad zástavního práva pro pohledávku, která patřila zústa
viteli, nýbrž mŮ'ž·eoň žádati jen jménem vlastním Č. 15444. 
nepříčí se § 96 knih. zák, povolí-li soud vklad smluvního zástavního 
práva na :nemovitosti zaUžené smluvenou fideikomisární 'substitucí 
s omezením" že se právo to vkládá »bez újmy právs:věřmiských ná
stupců« č. 15399. 

zápis: formállní pr.ávní mo,c jeho a odpor podle § 213 ex. ř. Č. 13188 13192 
14007. ' , 
proti formállně prav,oljJlatnému, ,avša'k materíálně neplatnému ~nihovnímu 
záJpisu, může věřitel jím dotčený podati v rozvrhovém řízení odpor 
Č. 16396; stejněč. 11109, 11388 a další v rozh. Č. 11109 uvedenou 
judik,aturu. 
jinak viz he'Sla: k ni h o v n í p o Z .J1 á m k a, v kl a d, z á z n a m. 
záJlmz zcizení a za'Vazení :podle. § 42, odst. Z. vlád. nař. Č. 66/1930 
není na újmu nabytým právům předchozích knihovních věřbtelů Č. 14321. 

záznam: zástavního práva pro převo.dlllÍ poplatek nemá vzápětí, ·ze pro
mIčenÍ převodního poplatku zů'Stává přerušeno, pokud záznam nebyl 
podle § 45 knih. zák vymazán Č. 13532. 
v návrhu na povole.ní záz·namu daňové pohledávJl:y podle čl. III uvoz. 
zák. k ex. ř. a dvůr. dekretll z 18. září 1786, Č. 577 a ze dne 214. říjina 
10806, Č. 789 Sb. z. s., jakož i § 38, pfsm. c) knih. zák. proti úpa-dci 
(§ 11 konk ř. Č. 64/1931) jest uvésti vše, co jest předpokladem před-
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nostni pohledávky; nelze proto návrhu vyhověti, není-li v něm doko.nce 
ani uvedeno, o. jaJkou daňovou pohledávku jde č. 13936; srov. Č. 10700, 
10964 (vn,j,oh však nešlo o~onkurs). 
z § 469 o'bč. zák. nelze dovo.diti. že by zazname·naným zástavním prá
vem nemohlo 'hýti naJldá!dáno pódle poslední věty řečeného. paragrafu, 
jde-li o. záznam pod.le § 38 c) knih. zák. č. 14492. 
podle platebního ro.zkazu, v .němž jest uvede.no, že předepsaný .převodní 
poplatek je zákonem seč k a tel n Ý do. schválení poplatné smlOl;vy 
'Státním po.zemkovýmúřa:dem, nelze po.voliti exekuci záznamem 'prava 
zástavního Č. 15423; srov. č. 14616. 
spravení knihovniho záznamu: i Ipředpoklad § 228 ex. ř., že neprošla 
ještě Ihůta Jl: spravení záznamu, musí býti nejpozději při rozvrhovém 
roku prokázán zpŮisobem v § 2·10 ex. ř. uvedenýmč. 13948. 
byl-li povole;ním zázr.amu zástavnfho práva porušen velící předpis § 18, 
odst. II vyr. ř., uher., jest takový záznam protiprávní a neplatný a .nelze 
jej spraviti Č. 14896. 
průkaz podle § 41 b) k.nih. zák. nmze býti proveden :proti každému 
nabyvateli nemovitosti, na níž bylo zástavní právo zaznamenáno 
Č. 14512. 
spravením knihovní:ho zá'Znamu zástavního práva k zajíštění penéžité 
pohledávky se nalbývá knihovDího práva s účinkem od chvíle, kdy byla 
podána žádost 'Ů záznam a vzniká pro oprávněného oddělné právo, 
jehož podmínkou je spmvení záznamu, kterého se vyrovn1accí řízeni ne
dotýká a které lze ,přivésti po spravení k plaimo'Sti i za trvání vyl1'ovna
dho řízení Č. 14589. 
podmínkou žaloby .spra:vovací podle § 41 c) knih. zák. jest též, aby ten, 
proti němuž byl záznam povolen, odpfra'l prohlášení způsobilé k vkladu 
Č. 161·65; srov. Č. 10064. 
žaLobu na spraveni zázna:mu lze podati též proti stngulárnímu nástupci 
původniho vlastníka nemovitosti, proti němuž byl záznacm povolen 
Č. 16165; srov. Č. 10064. 

Knížka vkladní viz ,též hesla: peněžní ústavy, .příl'o,Čí, spoiřitelny, 
žalo ba p o dle § 37 ex. ř. 
všeobecné: práv:ní povaha vklacdních knížek svědčících majiteli Č. 15119; 
srov. Č. 8032, 9354. 
závazek z vkladní k.nížky předpo!kJádá pravost podpisu zavázaného pe
něžního. ústavu Č. 15277. 
závazek dlužníka u peněžního ústavu zaniká tím, že předložil ústavu 
vkladní knížku vydaDiOtl týmž peněžním ústwvem, jejíž reaJisaci nic ne
bránHo, že prohlásil, že vk,ladem má býti vyrovnán jeho dluh, a, když 
tomu nebylo vyhověno, složil vkladní knížku II soudu Č. 106713. 
v prohlá'šení předkladatele vkladní knížky, že vkladem má býti vyrov
nán jeho dluh, jest spatřovati příkaz .peněžnímu ústavu,ruby by'íy vklady 
z 'knížek vyzvednuty, .aby byl z nich vyrovnán příka:zcův dluh, aby 
takto nastal zánik vzájemné pohledávky peněžního ústavu a aby zá
roveň zanikla pohledávka z vkladnich knížek vtlči peněžnímu ústaV'u až 
do výše příkazcova dluim Č. 16713. 
stala-li setakovMo dísposice před vyhlášením příročí v době, kdy pe
něžní ústav by,l ilUkvidní, ale nezpůsobilý platiti, má právní účinnost 
(§ 2, odst. 2 zák.č. 240;1924) a nemají tu významu ustanovení § 5, 
odst. 1, druhé věty, uved. zák., anebo § 23 vyr. ř. Č. 16713. 
spořitelen (zák. č. 302/1920): složen-li u souduvk1adní li'St ~pofitebny 
na zúročite~ný v~klad, nebyl soud oprávněn realisovati složený vkladni 
list a uvožiti vybra:nou hotovost na svůj běžný depositní účet u téže 
sipořitevny, nýbrž měl, když došlo k vydání depo'Sita, vydati devinku-
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lovan)' vkladní list, po případě přilsušnoll částku s přirostlými úroky 
po srážce depositníhu poplatku č. 13990. 
držitel v j' II k u I o van é spořitelní vkladní knížky, v á z a ,n é na 
h e s 1 o, k t e r é II e zná, jest oprávněn k. vybráni ,vkladu, ~,ok<i~~-Ii. 
že jest oprávněný věřitel pohledávky z v1'll'kulovane vkladm ,lvmZky 
č. 16136. 
bank úvěrních společenstev (zák. 239/1924 v znění zák. č. 55/1932): 
vklad,ní k<nÍžku úvěrního společenstva třebaže zní ma jméno třetí-osoby, , , 7 
lze uznati za -hodíd se k zajištění podle § 376, odst. 1 e.x. r, a § 8 
ex. ř. a § 56, odst. 2 c. ř. 's. Č. 13,737; s~o.~. ~. 14257." ", ' 
smluvniho zásta'vního práva na vkladu u uvermho spolecenstva, o nernz 
byla vydána vkladní knížka, lze nabýti jen ?"de,:,.z~áníT yk!adní kn!'~k~ 
do úschovy věřite-lovy, i když smluvci za,mysleh Je zndlt Jen na castl 
penHitého vkladu č. 15108-; srov. č. 4129, 5446. 
komu byla vk,ladtní knfž'ka odevzdána jako zán~k,a na dluh, mftže se do
máhati 'Výplaty vkladu na tuto knížiku č. 151-19; srov. Č. 15467. 
s-pořitelni a zMo.žni spolek, jenž podle stanov jest oprárvněn zkoumati 
ná'roky tGho kdo 'vklad vybírá mů'že odep-řítti výplatu tomu, komu by1,a 
dána vkladdí knížka j-ako zár~ka o. s O' lb o- u z b a IV e n o II s -v é p r á v
n o s ti č. 15469; srGv. Č. 15691, 15119. 
spořitelní a zálo-ženskv spolek (raiffeisenka)není oprávněn odepříti vý
platu vkladu bez e 1, s t TI é m II nabyvateli vlkilad:ní knížky proto, že 
podle předpisu spolkových stanov, -otištěných ve vk,ladní knížce, je 
představenstvo-, má-li obavu, že vkl:adJní kní0ka' není v pravých rukou, 
t j. v rukou vkladatele nebo jeho- zárkonitého zásmu-pce, k tomu opráv
něno, Č. 15591; srov. Č. 15459. 
ne'11í",H tu podmínek § 10 zák. Č. 302/1920, jest peněžní ústav (úvěrní 
společenstvo) oprávněn vyplatiti vkIad z vkladní 'knížky jejímu držiteli, 
mů,že však odepříti v)'pla,tu vkladu, doká:že-li, že držitel nabyl držby 
Vikladní k.ní-ž>ky skutečně nep-ocNrvým způ,s-obem, :neho že se při jejím 
nabytí dopustil hrubé ,nedbalosti; tuto. ntázku jest pO'SJUzové1!ti podle 
doby nabytí držby č. 1664tl; srov. Č. 5589, 8023. 
nestačí, že peněžní ústa'V má pouze důvod k pochybnostem o pDcti
vosti nabytí držby toho, kdo vkladní knížku p-ředkIádá k v)'-pf1atě vkIadu 
č. 16646. 
poštovní spořitelny (zák. č. 143/193Ó): složilel, jemuž byla vydána 
V'wladnf knťž'ka pošt.ov:11li spo.řite·Lny a prů'ka-znď lístek, má všechna práva 
a povinnosti vkladatelovy Č. 14-897. 
k naby,ti vla-stnictvÍ ,k vkladu vkIadatelem se vyžaduje odevzdání jak 
vkladní knížky, tak i průkazního 1'ístlm Č. 14897. 
jiných osob, neoprávněných vydávati vkladiní knížky: práv,ní povaha 
vkladní kní-Ž'ky O' peněžitém vkladu, vydala-li ji .osoba, 'která nenf opráv
nčna vydávati vkladní wnÍžky Č. 16549. 
jestliže se podle smlouvy (stanDv) mezi s p '.o tře b n íl m -společenstvem 
a vkladatelem vydávaji na peněžité v;Idady 'vkladl1Í knížky, znějící jen 
na j m é no vk 1 a d at e I e, a sp,01lečenstvo sri vyhradi,lo Q'pr á vně n í 
zkoumati, zda je majitel neho doručitel knížky skutečným vkladatelem, 
oprávněným k vybrá.ní vkladu, jde Q. pouhý leg jo t I mač 'n í papírj 
odepře-li společenstvo v taik,ovémto př~padě výplatu v1dadu, musí ma
jitel legitimačnnho papJru -dokáz'ati, že je 'Věřítelem opráv,něným poža
dov:a'ti jeho vyplácení Č. 16549; srDV. Č. 5396. 
pokud se nemůže pO-kloarl-nÍ:k politické 'nrgani'Sace, která nemá -právní 
osohno'st, domáhati vlastním jménem výplaty peněžitého- vkladu ,č. 16549. 
devi,nkulace: p'ísomné uvedomen.ie, dané banke ma'jitel'om vlroJ,a-du viaza
ného na jeho podpis, že táto maže vldad vyplatit' II r čit e j (;pod-ra 
mena -označenej) o snb e, neznamená d e v i II k u 1, á c i.u vkladu, :preto 
banka Je povinná náhra,dou škody voči majitefovi, ak vkla-d vyplatila 
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~. ~ . vkladnú kniž.ku, bez spluenia ,podmien{)k) 
in e j o s o b e, pred!ozlvsej I č 15636 (Úr. sb. č. 3546). . 
stanoveu)'ch vinkul~cno~" kl~uz~~~d :nelze .povoliti exekUCI zwbavemm 

exekuce na vkladní kntzky: P '. Si ořitelny č. 14045. , . 
dlužnH~ova nároku z \~kladmho h~1u p ?96 ex ř . vy-danou výlkonnemu 
na vkladní knížku, zabavenou 9.o

h 
J~C§I'hO- "e"ritcle :~ soudu, olze vésti exe-

~ .. rovyma'al, 296odt2 orgánu a slozen-ou l1m 'p . 'e'ím zwbavenÍm ,podle § , s,. 
kuci pro další pohledavky JeTI, 1.1 .. " zájemném protokole podle § 257 
ex.3.) t. j. poznámkou ,?a sepsa:n;m l~Z 12119. . , 
ex. r. č. 15076; srorv. c. 2969, ~131 ř nemůže b5·ti právo ,pOV1UTIe~:=' 
předmětem e.xek~ce p-o~dle ~h 33 ~íz~~'í pro ztrátu vkladní kmzky s-pon-
žádati -o zahájem um-orovacl o r o ~ 
telní Č. 15236. ,vkladní Iknižku; exekuční sou.d ifl~~;ľn 
exekuce na v i,nk u 1 ova.n ~ u ddlužnikovi aby vyplatil vym<ÍharllCl'mU 
naříditi peně'žnimu ústavu lal .0 po . ~ 15385' sroV č. 12352. 
věřiteli vlklady neh.led~c 'na Vt.~'~'~~C\~ihO p.~iTIlné~u proti p~iflě'žnín;~ 
návrh ,na zalba,vem narok~, rp;;~ sej něho se nalézající, a na Jeho pn
ústavu na vy-dání vkla~m ~mz', Y : laAi zároveň navržena a povolena 
kázání k vyhrá,ní~ je predc~sny; z Yvk-la-dní lmižky II peněžlfi.Iho ústavu 
exekuce zabavemI?~ PD!~leddavb~)' , rkladni 'knÍžlky rvýkonn)"rm ,orgánem 
. . k tomu ucelu 1 o e, raOl \ 
JSOUCl a d ~ 15965 b' , 
a její uložení u SOUl u c. ", . b ve ,n é 'vldadní knížky nella yva 
pouhým soudn:im Ů'd.evzd-<lim~ J'~~eaz vkladní kn:í:žky, nýbrž jen soud
vymáhající věřitel prav k po~.e,a., ' ~ 16139' SNV č.3763. 
ním výrO'kem, P?VOlUFcí~l ~~lka'za~~~. I á š e dí ve ~k1-adní knížce ~.ů~e 
od ,písemného I~ r e v va ~d e c 1 .~ °HP však od .písemného usnesení o pnka
býti po 'pnptl!de upusteno, mr o-
zání pohled<i'vlky Č. 1613.9,. . v .namHati že vym<lh.ajíd v,ěřitel 

( '1' .) jest onra:V1uena, ,~, 'b ., ene'z poddlužnke za oz;na ~. ; . , byl oprávnění k vy ram p 
p'l~O ne-dostatek soudn,ího vlp.fl'kaz.~nt ne~a řádn)' držitel vkladní knížky 
na knížce uložených a ze tudlz nen 
Č. 16139. v ,b' domáhá vydroní vkladní 'knižky z ~~~ 
různé: žalobě, kterou se zalo ~e,' :l-. 'j·enost rozepře namítl-li nyn€1. Sl 

t . k'h ra'va nebram zaJua " ., 'h 'ten'm vodu vla:s TIlc" e o ;p ',' v q, -b" yI1Jě}š~ho ža,}ovane o zaJpo,c ~ 
údobce 'v jtném sporu pr.oh ~~ ~~;d:O'~ vkladní knfžkyj žaloba 'O vy~ 
ná<rok ,na :náhradu škody~'-e"vysl ~ d" n~ dokud -o námitce započtem 
dá.ní "1klhdní 'hJufŽJky jest vsa~ p'r~, cas , 
nebylo zamítavě rozhodnuto {:. .!34~~udU iako jistota :b)tti Ipři,puštěny 
při -předražku mohou lPQi?!l~ UV':~f~l hospodářské nebo jiné záložny, 
též vkladní kní'žky domacl 5pOn~ny" " 'h v § 56,c. ř. 5. Č. 14257; 
neb i jiných peněŽ!I1kh ústa'V'u, nejmenova:ny1c 

srov. Č. 1373:. ,.v d' věřiteU do zástavy, -jest zaváz~? 
ll1epodivý drZl'tel vkl,adul ~nJzk,y, ~~ . poctj,vý držitel stává se ďrzl
k náhradě interese vlast~,tku tet~' 1 I db;u:čena žaloba 'fi.<X vyd<tní věci, 
telem nepoctivým, jakml1e mu y a, , 
kte1'ou dr,ží č'. 14327~ , vkladní knížlky ~nebY'la odcizena hod~,o~a 
odcizením 'V 1 '.ll·k U '1 ,o(v a ne, v t Ipoisťovacej náhrady smerodal,na) 
vyjádřená vk:ladem pre vypoce v 2835 
č. 14456 (Or. sb. Č. 2147); srov. ~'knížk~ I a:tfl -do- pozůstalosti, neroz
pro posouzení ?tázky, ~~a .::~,ladntd "b,~ a~ na čí jméno je vystave'~'a, 
hoduje, kdo m~ '2kladm k~1Z> u v kr!d~i knížku U'lo~ené Č. 14690 (Ur. 
nýíbrž 'lwmu nale-zely pemze na v 
sb. Č. 22:97); smv. č, 12200. r 

Koaličnl zákon (č. 43/1870) viz he,lo~kartel~. 
KOčí viz heslo: náhrada škody (~ 1315 obc. zák.). 

Kodicll viz heslo: ,pozůstalOSt. .. i .... ť Y 
Kolektivni pojištění: práv1ní -p.oV3!ha; 'Prá\~ní posta:venÍ t. zv. vedouc POJiS Dvn 

č. 13499. 
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- P?kUd ~ jest pova<ž,ovati vedoud pOj·išť-o;v:nu vypoved' .. t' I za znwoněnou ,pnJ'ímat,· " 
, pOlIS ne srn ouvy S účinnost,' Č. 13500. . . pro podružnépojišf<>vny 

smlouva viz heslo: sml o u vak o I e k t i vn' 
zast~po~án! viz hesla: doručeni proku;'ísta reJna obchodn," , společnost ve-

Kli' tr . o sru ,opa ovník viz hesla: o,p a t r o vn í k k o 1 i sní o s voj e ' 
Ko1kovy.~oplatek viz heslo: poplatky. ' nI. 
Kornan~~lsta, komanditní společnost viz heslo: s p o leč n o s t k o m a:ll in' 
Komer~n.i tkeanrr:')elář viz heslo: a d v Dik á t (n u cell é z a s t u ,p o v á ni':d tv O~ 
Kominický mistr' ne' d . . ního fí~en1f e o z~pom~: :~Ů'rrypetenční. k?uf1ikt, byl-rli předmětem soud-

měn za v a ro~ ?dOVa'?lo narok kom~mckého mistra ,na zap,Iacení od
úřa:cfu "y~et~TIl koml~u, kd~ž!o ;předmětem řízení a rozhodování 
za čišt~~~a~~~~ngyl;t~~~sec~~~~tdO:~~ o, vym~ání dlužných poplatků 
zamítla proto že Žádam' ,~ P~Lpust?~ mstance administrativní 
výkazu korni~ického m~s~a _ ~c~ nemuze byt~ p1'0:vedena podle pouhého' 
prá-ce, dodatek V. k roč. 19-37' ezapravenyc' davkách za kominické 

vlas:tník domu ležícího v obrv~d I ~·k'· .., 
k vymetáni komínů odpovídá' za ~k,~J~ ~~n!~, ,l{1Qi~lllICk;mu. mistr~vi 
vymetání komin'ů, ,nedovoHl-li mu vy~e~tfZ:JICl, v o~, ze mIstru usl0 
m~nický mistr nabídl č. 15779. umllUy, 8JC se k tomu ko-
z pouhého všeobeoného prohlá ~ e 'k .. k 'h 
o podporu jeho žádosti za Ud~l~~-í' ~ml~l<: ~é o "mistra- :pii ucházení se 
(třetiim) OSlorbám ať ,řirozen' m O~1.m.C conce-se vůči ji n Ý m 
sp~1ku ma~ite,lů domťt '~ -vťtči ~b i) (f~SlC~Y:), ať -,:p~ávnicktm (vůči 
nez za nn kt ' . ,~ , c ,ze u e vymetatt za mzšf sazby 
jitele doml' ~ ere ~s!Ů~ vyhlaseny ~ro, ur~!!?u o-b~c, nevzmikl fO ma-

Ko • ik . mluvm narok ",adodrzen, ,"1Zs,ch sazeb Č 16S11 P 
~ y VIZ heysll?: kominický mi'st,r. .. 

K<hmsar exekucm vIz hesla' dra ž lb "I konk •. h' a, eXe,{uce 
-, ,ursru VIZ eslo: k o TI k -ll r s. . 

pobdře~ní?O mýta viz hesl-o: z a m ě s t n. a II C " 
sou m VIZ heslo: notář. . obecnj. 

_ vládní (gerent) viz heslo: o 'b e c 
K -. vyr~vnací viz heslo: vy r o v n á~: í. 

onuse karná viz hesla: z a m ě 's t []:. " ~ rozhodčí závodni.ch 'borů " a n c 1 ~ b ~ C !ll- 1, Z ~ I e ,z !ll i č n- í. 
_ stavební viz heslo: siavebv~~í ~~SdJ~,· zavodnI vyb,ory. 

Ko .. ,y , r a . 
nuslOnar: proti exekuci vedené komi i ''',' v~· ~hodu, který lmmisionář uzavřels o~a:mvy~ ver1tele~ na -po~ledávky z' ob

zalOlb.ou vylučovaCÍ pOdle § 37 ,:p ~o ~ko1mltellta, muze komltent nastoupiti 

Při ko . , ex. T.C. 3393 
, ,mlSllll'm prodeji nerozhoduje zd k . " ~-~ patř~ komisio:n-áři, nýbrž třetí Q;s~:bě. st~č' u~lte.J v ~:de~, že koupená věc ne
da!el ,(~omisionář) jest oprávněn k p-ro~ ,~:e~veI3c4e64m nabyvatelovo., že pro-
pravlll Jednání u Y 'k .. ,y eJl c. . , ,zavrene I omlswnarem m 'b 'f b h ~'~'?dniho zákJOina č. 15056. ' USl Y 1 o' cr odem ve smyslu ob-

ucLnek pwhlášenÍ konk ,. ~ , č. 15124. '- ' U,fSU na Jmem komisiornářovo, na ' k .prava omitentova 

zátP~jčka či komisní smlouva úvěrová? č 15374 
pOVInnost komisionáře aby v d I k '. . , . 
pil pohledávky, kter'c'h nab { a, : oml~entov~Jnk,8'sované Ipeníze. a postou-
ustanovení čt 368, Zdst. 2 Jbc~rozv,ede~lm vsve~ene~?: ob~ch,odu č. 15374. 
13rD komisi11nářský poměr; Inení ·do~kj Je pred-p:'~ ;Yl1mec~y" daný výhradně 
c. 15708; srov. č. 7539. názor Ů'pao'nOy,envo pOSu5z3't71 ,10 ~avJme .právní poměry " "c. opusten. 
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byl-li komisionář podle smlouvy. povinen po uplynuti šestiměsíční lhůty buď 
vrátiti neprodarné zboží komitentorvi vYqJlaceně, a to :bez vyzrvání, nebo na 
svUj účet je převzíti a hotově zaplatiti, nedošlo k prodloužení šestiměsíční 
lhůty na neurčit'O tím, že komitent neodpověděl -na -návrh komisionářův na 

prodloužení fhMy č. 16064. tře'baže smlouva komisní o prodeji cennýoh papírů nebyla sjednána na .pra'ž-
ské burse ani nebyla uzavřena s odvuláním se .na její zvyklosti, platí přece 
pro prodej a pro dobU jejioh dodání podmínky -pro obchod s ce'nnými pa
pky n'a pražské burse, na níž dal komisionář !prodej provésti komisionářským 
substitutem Č. 16339. 
význram předčasné exe'kučnt koupě nastalé proto" že byl ,projllášen konkurs 
na jmění !komisi'O'náře, pro povinno-st komitentolVu lk dodání cenných papírů 
,podle bursovlllích podmÍlnek v pozdějš~ době č. 16339. 
komitent, jenž .da! komisionářovi (bankovnímu závodu) příkaz -k pTodeji 
cennýcrh papíru, -není olP'rá~něn odStOHlpiti .od smlouvy a: odepříti dodání cen
'uých -papírů proto, že nebyI komisionářem rpod:le zvyklosti v bankov,ním 
Oibchodě s celnnými papi<ry p i sem n ě zrpraven o prodeji č. 16339. 

Komisionářský substitut viz heslo: k o m i s i o n á 'ř. 
Komitent viz heslo: k o m i si o n á ř. 
Komora advokátní viz hesIo: a d v o kát (zápis do sezil1amu). 

_ notářská viz heslO': not á ř s k á k o mor a. 
Kompensace viz heslo,: z a rp -o. ,č ten L 

_ platební soukromá v,jz heslo: de v i. s -o v á o pat ř e n í rozh. Č. 15868 Sb. 

n. s. Kompensační konto viz heslo: devisová orpat',ření rozh. Č. 15868 Sb. n. s. 
_ obchody viz heslo: de v i s o v á o pat ř e n í rozh. Č. 15868 Sb. ·n. s. 

Kompetenční konflikt viz he,srla: pří s I u š n o- s t, s e ll' á t pro řeš e:fl í k o. m
pe ten čn í c h k o nf I i k t ů. 

Komplementář viz hesio: společnost ko-wan"ditnÍ-. 
Koncese~ exekuce na ni viz hesla: exekuce po-dle § 331 ex. ř' J sp,ráva 

vnucená živno-sti. 
poplatek z převodu osobní koncese nepožÍ'vá přednostního pořadí p'ři roz-
vrhu výtěž'ku nemuvitosti Č. 13897. 
v nu c e:ll é .p rop' a c ,ll t o- v á n í k o- n c e s e viz heslo: pac h t v n II -

cen ý. autDbuso-vé d,opravy osob viz hesla: n-áhrada škl),dy (§ 1295 
obč. zák.), n-epFatuo:st smlouvy, žaloba zápůrčí. 
hostinská vi-z hesl'a-: Ihťtta1 živn,ost hostinská. . 
i když ji její majitel sám neprovozuje, jest koncese ho-sti-nsk-á »jmě.ním« ve 
smyslu § 1 vyživ. zák. č. 13257. . 
výčepnická viz hesla: exekuce (§ 331 ex .ř.), živnost h,ostinská. 

železniční viz heslo: žel e z 'n i ční k o n c e s e. 
Kondikce viz heslo: o ba h a. ce fl. í bez d ů vod n é. 
Konečný rozsudek viz heslo: r o z s ude k 
Konresorni žaloba viz heslo: žal c b a pod I e § 523 ob Č. z á k 
Kongrua: duchovní správce cír'kve nebo náiboženské spoleČ!nosti -nekongruální (ná

boženské společ-nosti israelské v čechách, n:a MOfa'\rč a ve Slezsku) nemá 
zákonný- nárok proti své církvi (naboženské sPO'lečnosti) ifl-Cl. vyplacení části 
dotace ve smysllu §§ 196 a násl. vlád. nař. Č. 124/1928; exekuce zabavením 
a .přikázáním pohledávky ta:kO'vého duchovníhO' správce z důvodů kongruo
vých požitkú nerní přípustné č. 13779. ~ástky, které vyplatily nekongruální církve a společnosti svým duchovním 
z paušální dotace poskytnuté jim podle § 5 zák. č. 122,/1'926 ze státních 
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prostředků, nemohou býti započteny jednostranně do smluvně sjednaných 
platů duchovních Č. 14570. 

Konkluden~í čin viz hesla: čin ik o n k 1 ude n tll í, dob a !p r a c o vn i o s m i -
hodInová, obec, 'P'Ojištění smluvní, sociální smlouva 
(uzavírání), stá t. ' 

Konkretní škoda viz 'hes1o: s m I o u vak u p TI í. 
Konkurenční kostelní příspěvky viz heslo: dra ž b a v n u cen á n e m o v i t o s t i 

(§ 216, Č. 2 ex. ř.) mzh. Č. 14569. 
řízení viz hesla: dar, pat l' o n á t. 
zákaz viz heslo: obchodní pomocník (§ 36). 
- jd~ o zvláš!ní ulednání o k?nkurenci, nikoliv o pouhou výhradu ve pro

spech zamestnava:te!e, zavazal-li se zamě~tna:nec, že po určitou dobu 
~~ roky) ,od zrušení služebního poměru nebudé vyvíjeti konkurenční 
cmnost a ze za to mu bude bývalý zaměstnavatel vypláceti odškodné ve 
smluvené výši Č. 15065. 

Konkurs viz též hesla: exekuce (§ 7 ex. ř.), pojištěni smluv,ni (ži-
v o t ní), k o m i s i o n á ř. -
stí ~ n o~! viz hesla: stí ž n o s t v k o n k u r sní m říz e n i a d o v ~ -
laCl stlznost v ko,nkursním ,řízení. 
z~kaz, z,ci.zení I;o~le ,§ 364. c), druhé věty 'Obč. zák., mající účinek věcn\' a 
pusoblcl I proh trefl osobe, není dotčen předpisy kontk. ř. Č. 13839. . 
bez s?~hla'~u osobl ~právněné ze zákazu zcizení (§ 364 c) obč. zák.) nelze 
povohtt am soudm p1'Odej podle §§ J 21 a 122 kon,k. ř. Č. 13839. 
patronátní jmění a spojená s ním patronátní prá"a náležejí dOl konkursní 
podstaty Č. 14315. 
právní ochrana věřitelů v k'onkursním řízení Č. 15086 ('01'. sb. v ')565) 

k d 1z d
' c. - . 

~o tl e .se o mvahati náhrady škody, způsobené konkursním věřitell'tm 
c. 15086 (IUr. sb. c. 2565). 
účinek prohlášení kOinkursu na jmění komisionářovo na práva komitentova 
Č. 15124. 
prá:V1ní yostayeni věřitele v konkursním řízení, přisluší-li mu veřejnoprávní 
'pohledavka, Jest z á s a dn ě stejné jako postavení soukromoprávního věřítele 
c. 15296. 
nelffio~no po,:oliť vyhlásenie konkurzu na návrh veritel'a, keď exekúcia k vv
?obyttu - Jemu pravoplatne prisúdeneJj - pohl'adávky bo'ta v dósledku 
za,loby o obnovu.~'~or~;podra § ,572 9sp~ odložená Č. 15420 (Úr. sb. č. 2815). 
na oko vy,stUPUjl'C,1 vente! nem opravnen proti návrhu na 'vydání nemovi
t<:stt do ~ol~I~ursm podstaty ani namItati s\'é vzájemné pohledávky ani si 
vec za!drzetJ c. 15834. ' 
podl~v eX,ekučnrho titulu o. n~r?ku n:a~ddělené U~P?lkojení, vzniklého před 
vyhlasem;n konkursu n.a jmem povl~neho, lze vesŤ1 exekuci proti správci 
~o~lkJ~rsnl podstaty v jeho vlastnosÍ1 konkurslního správce avšaJk jen na 
. lm~n~ k němuž. přísluší vymáhajícímu věřiteli ,nárok il1a oddělené uspoko~ 
jem c. 16358 (IUr.sb. Č. 3457). 
k, ,vymo~~~í nároku na oddě,lené uspokojení z nemo'Vitostilze vésti exekuci 
tez na JeJi plody vnucenou sprá1vou inemov>itosti Č. 16358. 
:' fízenío návr~u na. vyh~áš,ení konlkurs~ nelze přezk,oumávati pravoplatné 
1 ozsudky v~dane p,mtt dlu~n~ku, a ~nel~e je od;straniti neb k :nim nepřihlížeti 
na podk!~d~ pouheho osvedcem, ze Jest spravný opak toho než co bylo 
v ntch zj!steno Č. 16505 (iOr. sb. Č, 3552). '/ 
~yměření dá'V'ky podle čt IV. zákč. 144/1936 konkursním komisařem není 
uko~em nespomého řízení, ,nýbrž úkolnem konkursnrho :řize,ní č. 16730 (úr. 
sb. c. 3721), 
:r~zh()dn:utí. 'rekursního soudu, :jímž by,lo uloženn konlk. Slpr~vci za1piacení 
davky z~ J!penování, nenL lmueoné; řečenou dávku jest vyměřiti i ze zá
Iohy! urcene a vyplacené již před účLn:ností zák. Č. 144/1936 č. 16732 (iOa·. 
sb. c. 3722). 
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§ 1: úpadce jest (za účinnosti konkursního řádu č. 337/1914) oprávněn 
k rekursu proti rozhodnutí exekučního soudu o jeho ,návrhu na vylou
čení věci z exekuce podle § 251, Č. 6 ex. ř. Č. 13242. 
§ 2 (právní účinky prohlášení koukursu): odst. 2: mezi účinky vyrov
nadho řízení, které potrvají podle § 2,odst. 2,ko>nk. ř. do prohlášení 
konkursu, patří i předpisy o podmínkách přípustnosti započte1ní a účinky 
započtení trvají i v konkursním řízení nepřetržitě dále Č. 13877. 
§ 6 (účinky prohlášení konkursu na spory): podal-li věřitel, nedbaje 
ustanovení § 6 a ~§ 103 a násl. konk. ř., po zahájení konkursnfho řízení 
o konkursní pohledávku žalobu II a úp ta d c e a bylo-li o této žalobě 
zClJhájeno proce,sní řízetní, je celé toto řízení stiženo zmatečností podle 
§ 477, Č. 6 c. ř. s., která nebyla napravena tím, že konkursní správce 
vstoupH do sporu a že celé řízení bylo provedeno s ním a rozsudky 
byly vydány proti němu Č. 13478; srov. Č. 2327. 
§§ 19, 20, 21 (kompensace vzájemných pohledávek, splněni dvojstrano 
ných smluv) viz též rozh. Č, 13877 shora u § 2, odst. 2 lmnk. ř. 
k pohledávkám, které je možno započísti, ač jich bylo nabyto proti 
úpadci po vyhlášení konkursu, patří i věřitelovy nál'oky na qjáhradu 
škody podle § 21, odst. 1 Ikonk. ř.č. 13820. 
nárok na náhradu ušlého zisku lze započísti na pohledávku z náhrady 
skutečné škodyč. 13820. 
škodou ve smyslu § 21, odst. 1 konk. ř. jest vše, co ušlo druhému tím, 
že spráNce konkursní podstaty do smlouvy nevstoupil; která škoda a 
v ja:kém rozsahu má býti věřiteli nClJhrazena, o tom rozhodují předpisy 
'občanského zákona a obchodního zákonla a jest po případě nahraditi 
i ušlý zisk Č. 13820. 
§. 29 (odpor bezplatným opatřením): Č. 1: »bezplatnýmopatřením<í: 
může býti i převzetí rukojemství a zřízení zá:stavního práva 'č. 14601; 
srov. č. 5127. 
důkazní břemeno ,nestíhá konkursní podstatu, nýbrž odpůrce, musí do
kázati, že konkursní podstata, nebyla odporovatelným jednáním zkrácena 
Č. 14601; v témž smyslu č.10865. 
§ 44 (nároky na vyloučeni věcí z konkursní pdostaty): odst. 2: byla~li 
věc, o jejíž vyloučeni Jde, zničen.a, jest n,árok vy!učovatelův, na ?~hra~~ 
škody pouhou pohledavkou z duvodu nahrady skody, ktera muze byt! 
bud' pohled~vlkou za podstatou (§ 46, Č. 2 a 4 k,onk. ř.), nebo pohle
dávkou konkmsnič. 14891 ('01'. sb. Č. 2433). 
§ 46 (pohledávky za podstatou): č. 1: k pohledávkám za z v I á š tni 
konkursní podstatou patří jen takové náklady její správy, které by mu
sili oddělni 'Věřitelé sami vynaloziti k uplatněni odděl'ných práv Č. 15954 
(Or. sb. Č. 3182) . 
k pohledá~kám za z v I á š tll í konkursní podstatou nepatří útraty práv
ního zastoupení správce konkursní podstaty v ocLpůrčím sporu o ne
účinnost zcizení domu a útraty knihovního převodu nemovitosti té na 
základě příz:nivého výsledku odpůrčí žaloby Č. 15954 (nr. sb. č. 3182). 
Č. 2 a 4 viz r02)h. Č. 14891 (,Or. sb. č. 2433) shora u § 44, odst. 2 
konk. ř. 
§ 47 (uspokojení pohledávek za podstatou): odst. 2 viz rozh. Č. 13405 
u § 1 24 konk. ř. 
odst. 3: stanovil-li exekuční soud usnesením, nikoliv rozvrhovým, výš~u 
útrat správce konkursní podstaty, které byly pravoplatným usnes7111m 
konkursniiho soudu podle § 47, odst. 3 konk. ř. uzn~ny za pohled,avky 
za zvláštní podstatou, a rekursní soud toto USinesem potvrdil, nem do~ 
volací rekurs podle § 52'8 c. ř. s. a § 78 ex. ř. přípustný a nebyl by aUl 
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přípustný, kdyby se stanovení v výše těchto ú~at bylo stalo v rozvrho
vém usnesení č. 13876; srov. c. 6345, 5843, /923. 
§ 82 (nároky správce podstaty): nepřIčí se dobrým mmvům (§ 879, 
odst. 1 obL zák.), přijal-li správce konkursní podstaty j<istotu pro své 
nároky na odměnu a náhradu hotových výloh, učiniv na tom závislým 
svůj souhlas se zrušením konkursu č. 13345. 
§§ 102 a další viz rozh. Č. 13478 u § 6 konko ř. 
§ 124 (uspokojení věřitelů podstaty): pohledávky za podstatou, které 
jsou s por 'll é a o nichž i mimo konkurs jest rozhodovati řádným sou
dům, lze proN konkursnímu sprá'vci i při nepostačitelnosti podstaty vy
máhati jen žalobou o plnění Č. 13405. 
předpisu § 47, odst. 2 konk. ř. se vyhoví rozsudkem, odsuzujícím 
správce konkursní podstaty podle ustanovení konkursního řádu a tím, 
že bude na věřiteli podstaty, aby podle § 55 ex. ř. připo'jil k návrhu na 
povolení exekuce úřední vysvědčení konkursního komisaře, po případě 
konkul'sního soudu o postačitelnosti podstaty, po případě dále tím, že 
správce podstaty bude podle § 36, Č. 1 ex. ř. upiatňovati proti povolení 
exekuce nepostačitelnost podstaty 'nebo že rekursem napadne povolení 
exekuce k nácv·rhu, který nebyl oním vysvědčením doložen Č. 13405. 

konkursní řádč. 64/1931: 
čl. m, č. 3 uvoz. zák. ke konK. ř. (poměr k jiným zákonům): i v kon
kursním řízení požívají nedopJ,atky pojistného JI oboru soc. pojištění 
přednostního práva jen na nemovitostech za podmínek uvedených 
v §§ 265 a 266 zák. Č. 76/1927, nikoliv na věcech movitých 
Č. 13469. 
v návq-J1u na povolení záznamu daňové pohledávky podle čl. III uvoz. 
zák. k ex.ř. a dvol'. dekr. L. 18. září 1786, [. 577 a ze dne 24. října 
1886, Č. 789 Sb. z. s., jakoz i § 38, písm. c) knih. zák. pro ti úpa d c i 
jest uvésti vše, co jest předpokladem přednostní pohledávky (čl. III, 
Č. 3 uvoz. zák ke konk-ř., §§ 265, 266 zák. č. 76/1927); návl'hu nelze 
.vyhověti, není-li v něm dokonce ani u'Vedeno, o jakou daňovou po
hledávku jdeč. 13936; Sl'OV. č. 10700, 10964. 
došel-li né,vrh na povolení exekuce vnucenou dražbou a v:nucenou sprá
vou nemovitosti, opřený o exekučni titul podle § 1, Č. 19 ex. ř. povolu': 
jídho a zároveň knihovního soudu již př e d vyhlášením konkursu na 
jmění povinného, není potřebí, aby v návrhu bylo tvrzeno, že jsou 
splněny podmínky pm vedení exekuce za konkursu, jak jest toho 
třeba vzhledem k čl. m, č. 3 uvoz. zák. ke konk. řádu Č. 64/1931 podle 
§ 173 zák. Č. 221/1924 a §§ 265 a 266 zák. Č. 7Q/1927, ll)'Tibrž staičí, že 
vymáhající věřitel má exekuční titul podle § I Č. 19 ex .. ř. ve znění 
čl. IV, odst. 1 zák. Č. 23/1928 Č. 13985. 
tříletá ~hůta p1'O promlčení přednostního pořadí dávky z majetku se 
přerušuje pmh1lášením konkursu na dlužníkov·o jmění jen tehdy, byl-Ii 
,konkurs prohlášen na náwh st {, tu Č. 1577S 
promlčení přednostního prá'Va, přÍts,lušejícího pojistným příspěvkům podle 
§ 173 zák.č. 221/1924 ve znění přHohy k vládní vyhlášce min. soc. 
péče Č. 189/1934 se nepřerušuje přihlášením pohledávky ke konkursu 
prohlášenému na jmění povinného Č. 15921. 
čl. IX uvoz. zák. ke kOIIlk. ř. (účinky konkursu zahájeného v cizíně): 
účinky konkursního řízení, zahájeného v cizině o jmě'ní našeho státního 
.příslušníka Č. 1508.1 (.Úr. sb. Č. 2568); srov. Č. 3605 a rozh.n. s. v Práv. 
1930, str. 202. 
čl. IX, odst. Zl uvoz. zák. ke Ikonk. ř. p I a t í i tehdy, by-li prohlášetl 
v cizině konkurs na jmění našeho státního přís!lušníka Č. 150&1 (úr. sb. 
Č. 2568); Emv. Č. 15,sS5 (Or. sb. Č. 3140). 
prohlášením konkursu v Rakousku na jmě,ní a:kciové společnosti v Jitkvi· 
daci, mající sídlo v RakDusku, ,nepozbývá tato společnost proces.ní způ-
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sobilosti a z,působilosti býti účastnicí exekučního řízení, pokud jde 
o exekuci na jměni spo,lečnosti, nepatřící do konikursní podstaty, pokud 
rakouský konkursní soud nežádal o vydání tuzemského movitého jmění 
Č. 15630. 
prohlášení konkursu na jmění. společn.o~!i s oruč~ním omez., kter~ n:.á 
sídlo v říši Německé, nemá vhvu na Jej! zpusobllost ke SpOrtl, týkall
címu se movitého jmění v tuzemsku, pokud nenastaly podmínky vy
tčené v čl. IX uvoz. ust. ,ke ikonko ř. Č. 15885 (Or. sb. Č. 3140); srov. 
Č. 15081, 15630, 8605, 5609. 
jsou-li splněny předpoklady dohody, uvedené v čl. IX, odst. 2 uvoz. 
zák. ke kontk. ř., zejména že žádost o vydání jmění došl!a před pro
hlášením konkursu, v tuzemsku, 'll e brán i vyhlá~ení konkursu tu
zemským soudem vyloučení zdejsíh0 movitého jmění úpadco'.'a z k~-__ 
kurs!llí podstaty <l jeho vydání cizozemskému (rakouskému) soudfi 
č. 16320 (Úr. sb. č. 3438). . 
jsou-li splněny zákonné podmínky §§. 6.8 ~'ž. 7? konk. .ř., můž~. t;7:e.msk~ 
soud prohlásiti konkurs na tuzemske Jmem upadce I po .d~lltJ za?~stJ 
cizozemského (rakouského) konkursního soudu o vydam mOVlŤeho 
jmění, jež jest na zdej Mm území Č. 16320 (Or. sb. Č. 3438). 
čl. X uvoz. zák. (přechodná ustanovení, rozsah účinnosti konk. ř.): 
byl-li konkurs prohlášen před 1. srpnem 1931, jest otázku, do které 
třfdy kon!cursnkh věřitelů patři pohledávka, postlzovati podle konkurs
núhořádu ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z. č. 13334. 
čl. X uvoz. zák. ze dne 27. března 1931, Č. 64, že konlkursy, které byly 
prohlášeny přede dnem, kterého llrubude '~O\7ý z~ko~ ~činnosti .(čl. XIV, 
odst. 1) jest skončiti :podle dosavadnwh predplsu, vztahUje se na 
všechny' předpisy dosavadního zákona, ať již pnva,hy formální, nebo 
materiální Č. 13334. 
čl. XI uvoz. zák. ke konk. ř. (doba, podle které je posuzovati započi
tatelnost a odporovatelnost): čl. XI uvoz. ust. ke konk. por. nevzťahuje 
sa len na otázku, či m o Ž II o ndporovať prácvnym úkonom, ale i na 
o s ta t II é p r e d p o k I a d y odporova,teťnosti (najma § 9 odp. por.) 
podťa konkurzného resp. odporovacieho poriadku Č. 14914 (01'. Slb. 
č. 2405). 
keď sa st&1 úkon, ktorému správca konk. podstaty odporuje, pred účin
nosťou zák. Č. 64/1931 a konkurz bol vyhlásený za účinnosti reč. zá
knna, treba otázku, či možno úkonu odporovať, posudzQi\!ať podl'a pred
pisov pIatných v dobe, !ceď sa úkon stal', kdežto otázk,u, .v ktorej lehote 
možno mu odporovat', treba posudzovať podľa § 46, odst. 2 kon:k. por. 
Č. 15783 (Úl'. sb. Č. 3040). 
§ 1 (hmotné podmínky prohlášeni konkursu): 
p o i e m i ll' S o I ven ce: dlužník je nezpůsobilý platiti, když ne.má 
pohotově potřebné platební po.dmínky, aby dostá,J vše m sp I a t n y m 
závazkům, na jejichž zaplacení osobní věř:itelé naléhají, a když. nemá 
jiBtotu, že by si je mohl O!bstarati v do:hledné době Č. 17011 (Ur. Slb. 
Č. 3976); S1'OV. Č. 7103, 1396. . 
pro otázku platební nezpůsobilosti nero~hod1.lje ani, že dlužník za ta
kového stavu některým z věřitelů platil, ani že někteří věřitelé posho
věli dLužnJku v placení, spokojivše se zajištěním na nemovitostech 
dlužníkových, ani že ji!!lÍ {} s o b n í věřite!lé jsou ,zajištěni v dobrém po
řadí na uvedených nemovitostech Č. 17011 ('Ur. sb. Č. 3976); srov. 
Č. 7103, 1396, 14429 
dlužnLkovu neschopnost plniti splatné závazky jest posouditi podle všech 
skutečností a jest na ni usouditi, jestliže d1užnik llemá platební pro
středky a nej.de jen o přechodný nedostatek těohto prostředků č. 14429 
(Or. sb. Č. 2126); srov. Č. 17011 (ÚL sb. č. 3976), Č. 7103, 1396. 
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finančný erár jest oprávnený n.avrhnůť vyhlásenie klQu:kurzu pre daňové 
dlhy Č. 14494 (IÚr. sb. č. 2168), 
nesouhlasil-li úpadce s prohlášením konkursu tvrdě, že pohledáyka vě
řitelova je zaplacena, bylo usnesení, kterým konkurs hY'! prohlášen, 
odůvodniti, jinak jde o ~matečrrost č. 14886 (lÚr. sb. Č. 2429), 
podle okolností jednotlivého případu ,lze pr:o:hlásHi konkurs ml. jmění 
několika dlužníků jednotným usnesením a jednotnou vyhláškou na zá
kladě jednotného Ill,áv'rhu; to není na závadu 'tomu, aby se podle po
třeby vedlo řízení konkursní o každém úpadci zvlášť č. 15656 (úr. sb. 
Č. 2970). 
podm~nky pŤÍlpustnosti nového návrhu na prohláše'nÍ konkursu po za
mítnutí dřívějšího návrhu pro nesložení zálohy na útmty kcill1k. řízení a 
postup soudu při vyřízení t,almvéhoto l.I1ávr·hu Č. 15726 (Úr. sb. ,č. 3026). 
odst. 3: ,k otázce :předluženosti pozůstalostnrího jmění č. 15347. 
uz.lla',l-li dědic v' pozÍlsta,lostním řízení .odhadní hodnotu za Sprá'V1ll0U a 
přiměřenou obecné hodnotě, l1-etý:ká se jeho 'Uznání .otázky předluže
nost,j v řízení konkursním Č. 15347. 
pro otáz.ku, zda je pbiusta'i'ost předlužena, _roz.hoduje .o b e c n á (pro
dejní) cena pozllsta1ostní -nemovi-tosti (§ 305 obč. zák.) č. 15347. 
§ 2 (počátek a trváni právních účínků prOhlášení konkursu): odst, 2: 
,patnáctidenní lhůtu jest počítati ode dne, kdy bylo veřejně vyhlášeno. 
usnesenJ, jímž ,hylo vyrovnací řízení zastaveno č. 13411; srov. Č. 2313 
a 2975, 
jde-li o soudcovské zástavlní prá:V1o, ,nabyté za vyrov,nacího řízení (pro 
útratovou pOhtedávlku, která nebyla vytfOvnáním dotčena), a bylo-Ii vy
rov,nací řizení zastaiVcno a současně byl ,vyhlášeln konkurs, nelze už.íti 
předpisu § 2, odst. 2 konk. ř. č. 14148. 
§ 3 (účinek prohlášeni konkursu na způsobilost úpadce k práv. jedná
ním, pojem a rozsah konkursní podstaty) viz též judikaturu v čl. IX 
uvoz. zák. -ke konk. ř. a u § 4 konk. ř. 

úpadce 'j e st opráv:něn k návrhu na odklad exekuční dražby p.odte § 1 
zák. Č. 34/1934 a k reku-rsu proti zamítnutí jeho návrhu č. 13706. 
úpadce, jehož 'nemovitost hyla exekučně zpeně'žena, itl e m Ů ž e platně 
ani uzavÍTat1 dohodu podle § 214, odst. 2 ex. 'ř., ani pro.jeviti IS ní SIQ'U
hlas č. 14202l 
úpadce ,není oprávněn- si stěžovati proti rozhodnutí správce konkurslTIl 
ipodsta,ty a u!snesenÍ' věřitelského výboru o odporování právním jedná
nim, 'dále proti usnesení ,konkursního komisaře o vzetí :na vědomi' usne
sení věřitelského výhoru o přfst-upu správce podstaty k trestnímu řízení 
pro maření exekuce jako soukromého _ účastníka a konečně proti pří
stupu správce 'podstaty k dražehnímu řízení, zahájenému proti úpadci 
Č, 143.15. 
úpadce, ;který pozbyl patronátu, není oprá'Vněn se staibkem, ifla němž 
vázl pat'mnát, volně n-akládati a konati () :n-ěm právn.í jednáni s ijči'n
ností proti konkursním věřitelům Č • .14315. 
činnost orgánů akci-olVé společnosti jest .po' ,p:rO-hlá~ní ·konkursu ome
zena právy správce konkursní podstaty č. 15630. 
i !}Jo prohlášení konkursu na jmění akciové spole6nosti v likvidaci je 
tato spoleónost způsobilá jednati .před soudem a býti účastnici exekuč
ního _ řizení, :pokud jde o exekuci 'na jměrni, které nepatří do konkursní 
padstaty č. 15630. . 
iPrehlásením konkuf'Zu pozbýva ža'lóbn1k spósobHosť byť stranou ,aj 
v spore podľ,a zákona proti nekalej _súťaži, a to nielen ked' ide o žalobu 
o odškodn.é, ale aj ked' ide o žalobu zdržova:ciu -"č. 15645 (Úr. sb. Č. 
2941). 
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aj ked' je a'kceptaJnt v konkurze,. treba z?lenku j:mu .pre~enltfX;J a voči 
nemu učiniť protest č. 15882 (IUr. sb.c. 3130), srov., c. . 

• .- , v k 'vrhu na zahájeni zemědelského vyrovna-
úR.adc~- je . Slete ~~~~'V~~~ze ::hájiti, trrvá-li ~,do?ě náv~hu ř.ízení kan-
CN'O nzem, o ,,, "16004 ClUr sb C 3385) 
kursní nebo obecné vyrovnacI nzent c. ~,..'." '" . 
konkursní odstata (p oje m a r .o z s ah): .praym povaha ~onkursm 
podstaty aP procesní postaveni správce konkursm podstaty c. 16106 
(,Úr. sb. č. 3294). , 'k r 
konkursní podstata je~t jen- :právním !předmetem, !IU Ol 

. rávnim podmětem č. 16106 (IUr. sb. c. ,3~94). , .. , 
P , stranou jak ve sporech o vymaham pohleda:vek patnclch d~ 
Pkr.G;.esnIn1, podstaty tak ve- sporech odpůrčkh, jest správce kon:kUf.sm 
'on\l\.urs, , " , Q h' 'T v d spo 
Pl 'OvdS~a'hfY, .ilemh?Žt\.pp~~~~nvy'~~ ~~~~t~l~ j!~~h c~~~zí~h 1 ~~~u (!Ú~ls~b~t ~294) ~ 
eonyc za, u" . r ' r . 
jde jen o .nevhodné forrmállllí O'značen1 str;anYJ, vystup;u,Je-t v..,e ~gf~ 
jako strana konkursní p~dstata, zastoUlpem svym spra\ cem c. 
(IÚ" sb. č. 3294); 51'ov. c. 10057. , . . zák 
zákaz e,xekučního prodeje věci, sta~?ve ... n~ v, § v 1!, ~dst. 1 a 2 i 
\ 34/1934 neplatí o exekuóním prodeji vecl, naleze]lclCh do, konkurs~ 
~'odstaty ~a konkurs-ního řízení, jež zůstaIo podle -§ 1, odst. 3 uve . 
zá:k nedotčeno č. 13706. "'·b ' (§ 292 
do 'ko'l1kursni podstaty patří ,i všechna prava, v~cna a oso' fl! _ 

:b v 'k) 'která mají majetkOVOU hodnotu a neJsou z ,:xekuce vylou 
~e~,~ ztudíf i právo, nájemní a paohtovní č. 1371.1.; sr?v. ch 129;7, t~~4! 
ke kunkursní po.dstatě p,aHí i úpadcovy ,~em()lvl'to5b, Ul! ran s a e 

odle záborového ,zá:kona č. 13802; 9f?v., c; 156?3., " v není 
~o-hoda o uhra-z,ovací jistině pro vybyvan: pat~onatmch .bremen. 
.součástÍ' zpeněžovacíh.o řízení v konkursu ~. ,14,:d? '1 ~ .... , d kon-
,patfO'nátní jmění a s ,ním spojená patronatnt prava ,na ezeJl o 
kursni podstaty č. 14315. ., Ir 't tanovena 
je .. li n~sledkem záboru: nemovMstí, ,~poJenych s {a ~~a em :Y-lučovací 
uhrazovací jistin-a k zajištění vyb)7vá-ní patrona u, J ~ 0, • • 'dál 

rávo podle § 12 konik. ř.; .vlasth1k 'z3!bra.ného statku zust~~a 1 na b ,~ 
,p t . . '-'d .mu' zÍlsta,1 _kmennvý zbytek statku, a. mu-ze mu y 
pa ronem, PON" , 'h . " , , 14315 h' ,a . správa:, tohoto oddelene o 'lmem c. . 
~~:~~.íl:npo~bývá pa,troná-tu, tudíž i 'práv i povinností, pozbytím zbytku 
kmenového statku č. 14315. ' . '1" d kon 
zbytek kmenového startku není vyloučen z exekuce a ?,a eZl o -
kursni podstaty č. 14315, , ., tát 'latiti 
do konkursní podstaty ,ná'leží i ;přejímacI cena" _'kterou ~a s. . vy,? 
,podle §§ 59 a da'Iškh náhr. zák 'za zalbran:e nemovttosti upadcovy 
č 15693' srov. č. 13802, 14315, ., 
třebas byla pohledávka útratová přikázána ,podle ;roz,v'l"hové~o ~snesenJ 
s ťá:vd konkursní podstaty, ne,jde o jeho osol~m ?!liok,. n'ybrz o ,po
hledávku 'která .patří do 'konmuTSini podstaty s-ame, zuC'~st011-~ se spravce 
, V1ihov6ho' řizeni ve své vlastnosti konkursního sprav~e c. v.14355. 
~~~idač:ní podíl společnika veřejné _ obchadni společnosti patn do kon
kumní podstaty společníko,"y Č, 14559. ...,.. t 
nárok na splnění smlouvy o po-stup kn~'hovní před~os!l ,.pro,t: ?~~~~t l~o 
konkursním nárokem, t. j. nárolkem týkají-dm se Jmem na' eze]1c' o 
\komiku-rsní podstaty č. 15196. .. lhůt" 
zemřel-li poj'istnfk, na jeho~ jměni :byl rroh~as"e.n50~?/~'~~'~ a~~ž 'pře~ 
vytčené 'v § 150, odst. 3 z8'~. o --poJ. srn ouve, c. ' " .' t é 
Hm jménem o-značený ,otbmyslený '_vykona,l praiV?, v,stup:u do po.llS n 
smlouvy na místě pojistníka, ná'leží ,nárOk z pojlstne smlo.uvy do. kon
kursní podstaty Č. 16421. 
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neučinil-li pojistník takové opatření mezi žIvými, z něhož by ob myšlený 
nahyl již za pojistníkova života přímého nároku na pOljistitelovo plněni, 
náleží majetkopráv,ní nároky ze životní poNstky, kterou byla o d vol a
te liTI ě ob m yš 1 e fl a třetí osoba, do konkursní podstaty poji'Stnikovy 
bez zřetele ,na to, zda a jaké prohlášení -podle § 23 konk. ř. správce 
konkursní podstaty učilnÍ Č. 16421. 
nárok zaměstnance na vydáni vysvědčení se netýká jmění patřícího do 
konkursní !podstaty č. 15924 (o,r. sb. č. 3159). 
nárok na vydání .zárlohy složené na'Vrhovatelem ve smyslu § 70, odst. 2 
ko-uk ř. na útraty konkursního řízen.í nenálleži do konkursní .podstaty 
Č. 15405 (,Úr. sb. č. 3493). . 
jsou-li tu pO'dmínky § 341, druhé věty ex. ř., 'nepatří koncesovaná živ
ngst (pohřební podnik) do konkursní podstaty (§ 3, odst 1 kOlik. ř.) 
č. 17010 (Or. sb. Č. 3975). 
jistota (kauce), kterou dal smluvce správci konkursní podstaty k za~ 
jištění určitých závazků ze smlouvy mezi nimi sjednané, nenáleží do 
kon'kursní podstaty, .dokud nevzešel rnárok neho škoda, k jejímuž za
jištěni byla }is,tota dána Č. 17131.-
odst. 2: §' 3, odst. 2 konrk. ř. se týká jen konkursu vyhlášeného v na
šem slátě č. 15081 (Úr. sb. Č. 2568). 
§ 4 (právní jednání úpdcova)' viz též jUdilkatu'ru II § 3 konk. ř. 

úpadce ~ pa-tron - InenÍ oprá'vn:ě;n volně 'Hak,ládati '8 kmenovým stat
kem (jeho zibytkem) a 'konati právní jednámf o iI1·éru s účinnosti vl1či 
věřitelům Č. 143,15. 
byl .... ! na jmění společnÍ'ka veřejné obohodni společnosti prohlášen kon
kurs, nepřísluší mu účast na likvidaci řečené společnosti Č. 14559. 
závazek směn e č n é 11 O' ru1kojmí není dotčen tím, že směnku ,pode
psa,la jako a~ceptantka 'Osoba, na její:ž jměnI hyl v té době prohlášen 
kO'nkurs č~ 14577. 
§ 6 (výživa úpadce a jeho rodiny; byt úpadcův): v koukutsu po z ů
s t a ,I O' s t i 'jest ólenům rodiny Zltstavite1!O'vy, kteří žili se zůstavitelem 
'až do jehO' smrti ve společné' domácltos,ti, -pO'n.echati v domě, patřícím 
do konkursní podstaty, místnosti pro jejIch 'O.:bSr;váni Č. 13954. 
přenechal-li správce konkursnÍ' pO'ds,taty úpadd uplatňovaný nárok ve 
smyslu § 6 konlk. ř., jest v úpadcově sporu 00 splnění nároku procesní 
sDudce vázán usnesením tím, pDkud formálně vyhovuje předpisům kon
kursníhořáduč. 14437 OÚr. sb. Č. 2138). 
§§ 7 až 9 (účinek prohlášení konkursu na spor): § 7: je"li spo,' proti 
úpadci O' náro,k na v y II -O' uče n. í (na vydání) věci i úpad.kDvé pod
staty přerušen, brální p.řekážka zahájené ,rozepře tomu, aby žailobce 
uplatňoval týž ža'lohní nárok a důvod ,novou žaloibou proti správd pod
staty, třebas se v nové žalobě liší žalolbni ,nárok v tom, že se žádá také 
o zjištění, že věc nepat,ff do úpadkové podstaty ,č. 13468 . 
. prohlášení ko.nkursu na zaměstnav'a,telovo jmén~ ,nem.á vHv ani na za
hájení, am4 na pokračování ve sporu veden-ém přímo pr-oti úpadci na 
vydání vysvědčení zaměstnamd Č. 16924 (IOr. sb. Č. 31169). 
jestliže zažalovaná pohledá;v1k,a nebyla přihllášena ke konkursu (§ ,104 
'konk. ř.) a žalobce se nevzd:ail 'Práva domáhati 'Se zaplacení z kO'nkursní 
podstaty, nel'ze za Ikonkursu pokračovati ve sporu vůbec ani proti úpadci, 
~ni proti konk. podstatě (správci) č. 16030 (IÚr. sb. č. 3,228); srov. 
c. 14374, 14639, 15453. 
zce-la v,š e o b ~ c n Ý Inávflh na pokračování v přerušeném sporu proti 
ža,lovanému úp"adci, aniž se v něm vymezuje jmění, jehož se spor týká, 
nen.í, za -konkursu přLpustlli)' a jeslt jej odmí,tnouti Č. 16030 (Úr. sb. 
Č. 3228); ,srov.č. 14639, 4297. 
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~ I zhledem na § 7 konk. ř. odmít-
žalO'bu která byla vzata z,pet, ne ~e v ~ 13911 
nouti pro nepřípustnost poradu pr~dva~. uve"d'Omil o tom obě strany, 

"t· t' "aloby na ve oml a " ' ''I l' vzal-li soud z,pe ,vze 1 z d t 3 ř s O' útrata'ch; nes 0-1 

zbývalo je,n rozhO'dnutí pO'dle § ,;3?, o u~.~o ž~iO'bci· ulnžW, aby nal~radil 
o žalobu podle § 7, Ddst; 3 ~~~;t·yr·'v~tou'Pivšímu dO' s.poru, i kdyz ne-
útraty správci kO'nku!"'S-nt ,po '"; , 13911 
Potřeboval vstu,povatt do spor,u c

t
· : ',k'n"hovní -přednosti není nárů-

~, louvy o- 'pús oupen, ' , 'k " . 
-nárok na splnem srn k. . 'brž J'e ,nárokem obHgačním, ty a]lCtm 
kem lna oddělené USlpOI Ojem, ny ~ 
se konkursní podstaty č. 15196, . . I na odd ě len é uspoikojení 

~ " oti úpadcl O' naro { I ~ ,. 

v přerusenem sporu. pr, " .f sporu navrhnouti pokracovam ve 
musí žalobce, chce.-h pokrac~va ldv;;'t a t~mu jest ponecháno, aby se 
sporu proti Slpráv"cl k?lryku:s~ll .J~~ :oudniho řádu jako každá jiná strana 
zachova,l podle predpl1sU ClV1111 

spmu č. 136?4. ~d' 'padce z bytu )'est přerušiti č. 13711"-; srOV. č. 6249, 
i s por ,o vypove Ll< ' 

12·927. ". dl odst 1 § 8 kO'nk. ř. a týkajicím SE 
§ 8: ve SpOTU, přerusen;m ,p,o. e '104 kO'í.1k. ř. J.ze pokračO'vati 
pohledávky, již třeba ?rI21.J~S,lh t~~t;e ~YIa-li pohledáv\ka při ~kuŠ~?,~ím 
podle §§ 115, 112 kon . r. i~n eho p~.řadí. v říJzen.í jest při2'.1pusobltt ,za-
roku popřena co dO' prav..?s~ 1 ?- vyhláš~ním kO'nk'll'rsu, při čem lest 
I b · ""d sl stavu zmenenemu . , " 14374 ('U'r sb 
O' 111 za o' ".", dd~lené us-pOlkolem c. .' 
možno up'latmh 1 pravo lna o e 

~. 2091)." ' 1 ,'''' , oru kon'kurs a nepřihlásil-li ža!l?'~'ce~' 
byl-li na zalovanehn prohla~:n za ~p r~.m domáhati jejiho zaplwcenl jell 
pO'hledávku v konkursu, m~iZe.,s-~ sp~ e14639. 
ze jmě,ní kon-kursu nep~dlehay.clho ~,' . rozsudku bylo-li po před ch 0-

" t dvolaclho Tlzenl L , "k k z.matecnos o " " r ' ,aóko!Ji hyl zažalovany naro v ou-
tím přerušení ,pokra:cO'vanO' \ e sporu, '"; 14374 

".." "T" 15453' srov. c. . 
kursu prlhlase~n a zps ,en ~c. , ' wh'lášení:m konkursu o jmění osoby po-
spor O' výž,i~~~ sl?~atne p r ~ p ~ah~je:n)r již v době prohlášení k~n
vinn-é k vyzlve pr.lmo ze z .ona, ř a ,E; 159 c. ř. s. a ,lze v nem 
kursu, se přerusu)e pOdule. \8§k§O~~2 '115 'kOlVk. ř. Č. 15478 (Úr. sb. 
pokraóO'vati jen},a po mme , 
č. 2865); -srov. c. 53-89, v , • I ženého _ o žalo-bni odpo-
omeškalá 'St~ana jes~ i po zme~~an!o~~~~ ~~p~~tu'šené~ řízení Č. 16404. 
včdi opráv1uena k 'na vrhu na pa rac, . 'v p'odaii od'Vo-

. • lob c o v y konkursní podstaty Jest opravnen I 

soravce z a' - ", k k ',~ 13736 
I'Ání, třebaže ještě nebyl zl~usehm ~~I ;o,n~~ :~·c ° Vy· podal 'Ddv'Ůlání, 
tím že správce ,kO'nkurs'nt' pods"ta' Y zha 01 k.ro'mě zrušení roz,sudku 

, . d ' o r u třebaze navr ova . ' 
v s t o Upl I o ~ s p. .: ,:>: e ,fl í řízeni a uložení povinnostI Ik na-
z důvodu zmateonastt ,p r e r II ';, , 
hr'adě útrat žalovaného č. 13736. ~. . s orech ,o po-

proti, S,P;álvcikktQ1n.kuJ',:msníbPyfy'dS~a~k~~~b~~~~a~~~~hpb~~e~,~- r. 16030 (Úr. 
hledav:ka:c 1, ere 
sb.č. 3228); srov. Č. -14374, 15453. " 
. 9 . t" ro"h č 13735 u § 8 konk. r. . 
§ VIZ ez ,: .. '" o,ddělené uspokojení, přť'rušen:~~ 
ve sporu prot1 upadcl O' n~rok n~ ctřebí ba není. ani přípustné urcIÍ1 
podle § 8, O'dst. ,1 konlk. r.J 11;1ll _~ ~ . á'dření zda do sporu vstupuje; 
správci konl~ursm podst.aty }h;tu, ,"', ,Jl že t~hdy nevstO'upí-li spráNce 
sta'lo-li se prece tak, Inleh,~,Jt~tt kt~,~~e~r~it procesní' soud, plasti to za o-d
podstaty do sporu ve tl e, 
milnutí Č. 13664. " 'dl § 507 odsl 1 c. ř. s. 
odst. 2: doničil-li ,první soud ~,~volacl~~plS ,,~O, ~ b cio lhů,ty zároveň 
správci konkurs-ní podstaty, amz ho dnve "\) zva, OJ Y 
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určené 'prohlá'úl zdali do spo'U t . ""}" . 
vrátil dovolací ;pis aniž vša~ vÝ~l~pu!e CI ~I~l~J a konkursní správce 
do sporu, nelze z toho usuzovati ~ vn~ pro !islI,. že odm!t~ vstoupiti 
stalo mlčky č. 13711 ' ze se odmltnuh vs:tOUpl-Ťl do sporu 

li 10 (promlčení pohiedávek)' 1'" t' Ih' II í h o pořadí dávky . írk rue a y' ut;]. pro Ipromlčení pře d TI o s t-
dlužníkovo jmění j e,I~' ~~~ II b s.7_1pr~trl~uJe pro:hláš,e"ním konkursu na 
stá t II č •. 15778. y, Y 1 onmrs prohlasen II a fl á vrh 

promlčení přednostního ' , ,V, I v ". ,-podle § 173 'k, . prava pns useJlcrhn p.oJIstným příspěvktlm 
konkursu pro~~áŠe~é~~' :~JJ: s~ ~epre~rh~~e .přihlášením pohledáV'ky ke 
přihlášení nedo II tkO . v ~elfll povmne. o Č. 15921. 
~áJkonným ' pmS~ř:dk~~r~V~d.~lCh , popl,at~ů, Ike kon~kursu povinného není 
promlčecí lhůta stwnove.ná l~J:~1h p~:~',~h:n;1 a, ntepr~trh~je se jím tříletá 
§§ II až 13 (právo d'" . 5, ll! zas avm praVD- Č. 16166 
kursni p-odstaty). na O delene uspok?jeni a na vyloučení věci z kon-
§ II (zákaz nabýváni soudcovskéh " ' . 
kojovacích na věcech náležejících ~:r:~:kzasp:ntalhty0)ne~o pr~v. USp?
katuru u čJ Hl u . ." S VIZ těz judt-
13985). . voz. zak. ke konk ř. (rozh. č. 13469, 13936, 

zahájeni konkursní-ho řízeni jes.t v k,vk . rov~o.Jení exekuce na dlužníkovo r~~n~z'č,ol~3~;~,n pro vý:kon, ale i pro 

sprav ce konkursní podstaty J' e t . v ikuce i .kdy" b.J ' h ' s op~a~nen ~ rekursu proti povo'lení exe-
.' ~ ya nav:r ovana protI upadcl Č. 13754. 

am povolem alOi výlkŮ'u exekuce p hl' v ., ' • 

není zmateč;lé; mi:pmvu lze zjeď,n~tf~~ud~s:~~ ~pad'ku nat. jmění dl~žnka kuce nebo Illá h v , , Ulsem pro 1 povolem exe
ex / ., ... , ';Iv:m~!l zrusem exekuce již prOivede:né podle § 39 Č 2 
č, '139f~; p::g:. ~.'t ~8~~~dU postupem podle ,druhého odstavce § 39 'ex: ř. 

.k§ 12 (nedotčenost oddělných a vylučovacích práv) VI' 

. aturu II §§ 47 a 51 konk ř. z též judi-

je-=li důsledkem záboru nemovitostí SI o'en' ch ,,' ~h~azov,ací)istina k zajištěnÍ' VYbý.~á~ h~t~Ů"ná~nťc~tr~'~:!ee~' stanovena 
. ucovaCl pIavo iP-odle § 12 k'O-nk ř. Č. 14315 ' jde o .vy-

'e~gí~e n~' k~~;~ ~~C,~'~á~~k·t~n~n;t:~:.~itér ?:prá",~ěn k ~vémŮ'cnému prodeji 
níkovo prohlášen :konkurs č. 15~Ó5. alU tehdy, kdyz by,! na jmění dluž-

~~~f~~~~:~iit:F J0t~~r~~~~~~t;s~rk(~:~?t~~~l)~í ~~;;~~~s; V~~~i~ 
vzdá'ní .nemo'Vjt.~,sti ~~~cen . sprav~. d~ odevz,dání resp. skončení ode
Č. 15806. ' ucenemu Spra-VCl, ,na sp.rávce konkursní podstaty 

~í~;/ o:J1'~Čž~~:é I~~tno P?kklládak'tí' z,: vyl,:tUčeny z kO.lllkursní podstaty již 
, " y vzm y s utecnosŤ1 o ·něž se opi' I v , v 

z, kOlllk;urSluf .podsta,ty, nikoliv telprve dne:n Ik,rl. t b II Ta v~ Ů'ucel11 vecí 
nim vy-rokem nebo uznáním př'sl v ' h' Y o yo vysloveno soud
(:Úr. sb. č. 3144). I usnyc organů konk. řízení Č. 15896 

:~~~~e v.;~f~~~~~ok~~~~~'S~ nn:rt:~nt';o~i~~~~é Iz~~p;ts~ie~l~e;:~ikl;~~ 
~praVct ~o,~k~íSní podstaty v jeho vlastnosti kQl~kursního správce a~šak 
{~n . na Jn~e~t, ~ pěmuž pří~luší vymáha1icímu věřiteli nárok n; oddě-

ne u.~o oJelll c. 16358 (IUr. sb. č. 3457); smv. č. 13747. . 
,~ v~m~<:zem '?~oku na odděleJ1.é uspokojení z Inemovitosti lze vésti e.xe
Č~1~4b~). na JeJl plody vnucenou .správou nemovitosti Č. 16358 (Úr. sb. 
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kdy ob-myšlenému nepHsluší proti ,konkursní podstatě nárok ,na vylou
čení pojistné sumy č. 16421. 
veifítel', ktorému dlžník na z<liplatenie poskytnutej mu požičky postúpil 
v budúcnosti sro6né nájomné za 'prenajaté miestnosti svojho domu, 
nie je O'právnený požadovat' v priJpade vyhlásenia konkurzu na rnajetok 
dlžníkav, aby nájomné, ktoré 5a sta'lo splatným po vyhlásení konkurzu, 
bolo z konkurwej podstaty vylúčené č. 16532 (IÚr. sb. Č. 353Q:). 
zavázal-li se pachtýř v pachtovní s.mlouvě propo,chtovateli, že Jako 
pa"htoviI1e bude platiti knihov\uim věřitelúm úroky z jejich pohledávek, 
kn,jhovně zajštěných na propachtovamé. nemovitosti, mají hypotekárni 
věřitelé v konkursu ,prohlášeném na pmpachtovatelovo jmění nárok 'na 
vyloučeni pachtovného č. 16576 (Úr. sb. č. 3591). 
§ 13 (účinek konkursu na práva na oddělené uspokojení, nabytá exe· 
kucí): § 13 odst. 1 konk. ř. se net~'ká daňových pohledávek č. 13411. 
po pmvopl.atně povolené, vykonané a dosud nezrušené exekuci zaba
venim movitých věcí lze i po vyhlášení konkursu na jmění porvinného 
povoHti jejich usohování Č. 14116; srov. Č. 14354, 3595. 
jde-li ,o soudcovské zástav:ní právo, nabyté za vy r o v u,.a c i h o řízení 
(pro útratovou pohledávky, jež nebyla: vywv·náním dotčena), a bylo-'U 
vyrovnací řízen.í zastaveno a současně byl vyhlášen konkurs, nelze užíti 
předpisu § 2" odst. 2 konk. ř., by,lo-H však soudcovského zástavního 

- práva Illalbyto v posledníoh šedesáti dnech před prohlášením konkursu, 
jest soudcovské zásta'vní právo posuzovati podle § 13 kon'k. ř. a kon
kurs ma na vymáháni zajištěné pohledávkY účinek podle tohoto usta
novení, podle něhož. nelze zrušiti exekuci, nýhrž jen zpeněžO'vací řízeni; 
musí~li však zpeněž.arvací ,řízení býti porvO'leno z jiu)1ch důvodů, nelze 
věřitele z něho vyloučiti, dokud jeho zástavní právo 'nezaniklo Č, 14148. 
již před vyhlášením konkursu - podle § 91 ex. nov. 23/1928 (§§ 341 
a.násl. ex. ř.) _ povo1lená a vykonaná vnucená správa není tímto vy
hlášením dotčena, ami odl0,žena arni zrušena, a nepřestává b)"1ti exekuční 
vnucenou správou, podléhající dozoru a moci exekučního soudu č. 14354 
(Or. sb. Č. 2082); v témž smyslu č. 3595; sro'v. Č. 14116. . 
podmíněný zánik zástavního práva podle řeč, předpis-u nemá v zápěti 
zrušení exekuce Č. 15896 (iÚr. sb. Č. 3144); stejně srov. Č. 10002, 11170, 
14148, 2470, 4286, 6026. 
žalobu na nepřípustnost exekuce podle § 37 e,x, ř. lze podati i za trvání 

konkursu Č. 15896. 
podle exe:~uóniho titulu o ,nMo:ku na ,0ddě<Jené uspokojení, vzniklého před 
vyhlášením konkursu na jmění povj,nrného, lze vésti exekuci proti správci 
konkuhsnÍ' podstaty v jeho vIastnosti kOlnkursního sprárvce, avšak jen 
na jmění, k n,ěmuž 'Přísluší vymáhají-dmu věřiteli nárok na oddělené 
uspukojení č. 16358 (ú", sb. č. 3457). 
§ 15: nárok na spl;něnÍ smlouvy o postup knihovnf Ipřednosti proti 
úpadci jest pohled.áv~kou patřící do podstaty Č, 15196. 
§ 17 (nároky na opětující se dávky): nMok na výživné, splatné již 
pře d prohlášením komku:rsu ·0 jmění osoby povi-runé 'k výživě 'IJřírno ze 
zá.kona, jest uplatňovati v konkursu jako konkursní pohledá'V~u Č. 15478 
(Úr. sb. č. 2865); srov. č. 5389. 
§§ 21, 22 (kompensace vzájemných pohledávek): výpO'vědí členských 
Ipodílí't a vy5toupení člena ze společenstva za kOll1kursu prohlášeného 
na jmění člena se stal dosavadní členův podmíněný a nedospěl)"' nárok 
na vypořádání nepodmíněným a' dospětým (§ 21, odst. 2 korik ř.) a 
společenstvo jest oprá,vněno uplatňovati své přední zastav,nÍ' právo ve 
Vrospě-ch své pohledáv:ky a namítati ji k z.apočtení se vzájemnou pO'
hledáv;kou člena na vyplacení vypořádacích Ipodílů Č. 17103. 
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§ 23 (splnění dvoJ'stranny' ch smlu ) t·· 
J6421 16576 ' • v srov. ez rozll. č. 15045 15196 , \U§§3a49,c,2). ' , 

~r:~~i~~e§li2;k~~s~Vý pře~ne~ stran v prvé .st~lici podklad pro užití 

'~,~e;?P!~u, tře.b~že n~b~rl k~Ý~~:~-ě~~;~~~~~~~a~~ r~~'l~ '~~~.gs~~ ~eč3~~~é~h)o 
s o 1 mezt staveblllffi druzstvem a je:ho člen k' d ' , 'v • 

bude platiti střádate1ské částky v urY't' 'v' _ ~m lije nam, ze člen 
poskytnuta z' O' Vk . v', Cl, e VySl a ze mu bude svého času 
octlo-li se dH:is~~: a, r~est~vá b~ti pO~l1nen platiti sjednané částky 
a nebude s to a~y vda~o o;z~·~~aJetkoveI? stavu.' že jejisto, že neni 
družstva kOlnk~rs Č 16110 (, pUJo u, v na :pr. byl-I! prohlasen na jměni 
§§ 25 ?6 (.... Ur. sb. c. 3292). 
o v' ' "'v , !1cmek konkursu na smlouvy nájemní a pachtovní)' i s 01' 

J·esty.p~;rted§ u?6Padcde z bytu je p-řerušiti podle ,§ 8, -odst. 1 konk ř č· 13tll 
. UZl I _ o st 1 druhé Vt 1 k ~. . . .. . 

nájemce) lUá(~mn' : ľ ve t {On . r., sJedna'l-h sice úpadce (pro-
dáti čtvrtletdí vlý,~~~~u~~Y'~~liurclto~d~o'~u, ~však. nájemce si vyhradB 
předem náJ'emné za smluvenouvdzab a;~1 uaJ .. emmho ,poměru, zapJ.ativ 
§ 2 • , "O u najmu c. 15018 

7 (vliv prOhlašení konkursu na smlou 1 • b ')' • ' 
,nMok z porušení z á k o U 'TI é nebo ,k t"'fY Sluze ~1 :. za.n~estnancťt-v 
podle § 27 d ,_ . ra SI srn uvene vypovedni lhůty 
č 2 konk ,.oyt.14176kSOll('I;. r. Jest pohledávkou za 'Podstatou podle § 49 
'. . r. Co c, 2352). ' 

~:~I~a,~a;~ěstnřa~~ovy pr~" př~dčasné zrušení služebního poměru úpad
§ 54 v Y P " prohlasentm konlkursu náležejí s omezením podl 
sb. { ~3-;2ronk. r. ,do první tNdy k-omkursnkh věřitelů č. 14768 (:Ú'r~ 

~,~~~vc~o :k?,~~urzllej :~od~ta!y je ,ó'Práven~~,ý bez schválenia- konku'fZ~ 
(k v ~Isar~ ,a ventelskeh? vyboru pnlat' do sJ,ufieb zamestn:auca 
sb. lk2~~~)~lntll dozoru) ·na fa:rchu konkurznej podstaty ,č._ 15543 (Úr. 

~o~I~'~~~'n.~to~,~'~st~~y,dO~;fl~h z~~:~~~~n~c~ '~~~~tl~ :~'ho slu,žieb Slprá~c0'!l1 
spdvca konkurzneo' od, . ze .ne o pomeru, nIe Je 
č. 15543 (IÚr. sb. d. ~90~;~ty vo vlastnel -osobe ipasívne legitimo:vaný 

§ 28' (vliv konkursu na plnou' moc)' všeob"'cná olná o' . 
(~t3\ c. ř. s.) je~t úČi,nná i po vyhÚšenÍ Ik~n-ku:rsll·,na J~~i ~~'~c~~ 
~ lv e o v o, .:iIle lest jl mož,no upotfebiti jen ve ~ týk " , 
~~'~~~~nechal1ého úpadci k volnému ,nakládání Č.P~~8S5 (~~:.m s~ 
§ 28, odst. 1 karuk ř se týk" I' '. . 
úkonům (§ 33' od~t'2 v a Jen pne mOCl k jednothvým pr:ocesním 
a další obc· 'za!k)' • ·1'5'oc

S
·
5

L( ?,) a p:né moci 'občanskoprávní (§§ 1002 
.' ,c. o IUr, sb. c. 3140), -

~~~~Š:í~6 k~~~;,;~)a~~!n~:~;~:;~~~ult~.~:~m;, ~i.er~1. se stala před 
~~:~~'~:~~~r~~~~~C: :~on-~. podst~ty.~ usnesení věřitelského vý;boru o od
něn k stíŽlnosti prnii ~~~llt/el!~~;:~_lwnk. podstaty; úpadce Inení opráv-

,pQk~~ m~ž: hýti »vYlÚčtování; přé-dmětem odipůrčího nároku č 14847 
~yuotovanl« není právním jednán-ím ,dlužníko' ,'lb v. . v . 
uk .. OIn, sestavení výpočtu dlužníkova věmele vym, o~y rz Je to. ~o-cetní 
metem odpůrčího ,nároku. 'l " ,! ~ ne~uze proto by tl před-
~ání,. na nichž se zakláda:jí ~j~n~t?rv~l1'P~řo~k~e~i~tt~~l~á č':rt~'7.jed-
Jde-I! o Odporovatelná p'ra'vn,' J'edná' v',,, 
I "d' nI, ucmenarua olko (§ 916 obc' z'k) ze Jim a porovatI bud' p' dl v.. a o • a. J 

(za podnúnek tam u 'o~ e preaplsu" o odpurčim právu v konkursu 
něho jednáni č. 15006 v(g~n~~h)>;, ~5116e5b)o. ::aloboy o nepla!'n0st simulova-

. . c. , srov. c. 16695 (Ur. sb. č.3688). 
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odporovatelnost kupní smlou,vy o 'nemovitostech, jejichž pravým kupite
lem byl úpadce a žalovaný byl jako kupitel jen 'li<lIstrčen za účelem 
zkráceni úpadcových věřitelů č. 15834. 
§ 30 (odpor pro úmysl ZKrátiti věřitele): kdy lze vráv:ntm jednáním 
úpadcovým, vykonaným před 'prohlášením konkursu v úmyslu ztc.rátiti 
věřitele, odporovati TI' e j e II podle předpisů {)'dpu.rčího práva, ale i podle 
všeobecných předpisů o náhradě škody (§§ 1293 a násL obč. zák) 
Č, 15086 0Úr, sb, Č. 2565). 
dodanie a o.dobrá.'n,ie tovaru za hotové ciel'om ďrulšie"ho prevodzovania 
úpadcovho obchodu u,ie je odporovatel'ným úkonom podl'a § 30 'koil1k. 
por. Č. 15461 (lÚr, sb. č. 2S46) , 
k výkladu §§ 30, Č. 2 konk, ř, Č. 15146. 
v § 30, Č. 3 konk. :por. s~anovená je právna domn-ie.nka, že dlžnik konal 
v úmysle skrátiť veri.tel'-ov a že dmhe,j -s,trane hol tento jeho úmysel 
z.ruámy Č. 15648 (Úr. slb, Č. 2953). 
§ 31 (odpw pro mrhání majetkem): odporovatelným podle § 31, odst. 1 
konk. ř. může býti i právHí- jednání, jímž byla zajištěna budoucí po
hledá\eka Č. 13567. 
§ 32 (odpor bezplatným a j. opatřením): č. 1: >bezplalnýmopatřenim< 
ve smyslu § 32, C. 1 konk. ř. může býti i převzetí rulkojemství a zří
zeni zástavního práva č. 14601; MOV. Č. 5127. 
dÓlkazní břemeno nestíhá konkursní ;podstatu, nýbrž jest na odpůrci, aby 
dokáza.J, že IkolllkmsnÍ podstata nebyla odporovateLným jednáním zkrá
cena Č. 14601; v témž smyslu Č. 10865. 
§ 33 (odpor pro nadržováni): č. 1: smlouva, kterou se jeden smluvee 
zavazuje dáti do zásta'vy movitou věc, není smlouvou připravlil'ou ve 
smy-slu § '936 obč. zák; spLnHl-li úpadce takovou smlouvu v době uve
dené v § 33, 'odst. 1 konk ř., nejde o .poskytnutí zajištěni ve 'smyslu 
Č. 1 tohoto ,předpisu č. 15627; srov, Č. 15427. 
Č. 3: k vý'l<ladu § 33, Č. 3 konk. ř.č. 15146. 
k od.půrčímu důvodu ,podle § 33, č. 3 ko.nk ř., nezaJhrá:nJl-li dlužník 
povOolení mobi1áJrní exekuce a ;prodeji z'abavených věd v poslednich 
60 dnech .před ,pr:olhlášenim konkursu č. 16803. 
§ 34 (odpor pro vědomost O úpadcově nezpůsobilosti platiti): vedomosť 
vymáhajúceho veritel'a, že na dlžníka - olbchodnúka - vedú exekúcie 
aj _četní iní veritelia', stač k dokázaniu }eho vedomosti 00 ,dlžnikovej in
solvencU 'Pod!'a § 3'4 ko",k. POO". Č. 15710 (Úr. 'sb. č. 2971). 
Č. 2: k výkladu § 34, Č. 2 konk. ř. Č. 15146. 
zřízení zástav:n~ listiny a 'knďhorvnímu vkladu zá:st<WlI1'Fho vráv,a lze od
pO'flOvati podle § 34, Č. 2 konk. ř., i 'kdy.ž jde jen o- důsledek smlouvy 
o záJpfijčku, podQe .které se dllužnÍk zavázal zřiditi. zástavu č. 15427; 
srov. Č. 15627. 
p:latenieJ ktoré učinil úpadce sv,oj-mu 'osobněmu veritel'ovi - v šesťme
sačnej dobe, počítcunej podťa 4. -odsL § 34 a 2. odst. § 2 konk. por., 
a behom vyroV1uacieho pokračov:an~'a, Ipredcházevš'ieho pred '1W!nlkurz. 
pok.račova:nÍlm (2:. odst. § 2 konlk. por.) - -na poihl'ad,á!Vku, tiež zMstenlÚ 
zátožným právom na nehnutel'nostiach úp'a:dou, v rámci :k.rycej hodnoty, 
ktorú toto zá+ožné p'rávo pre pohl'adáV1ku p-oslkY'tovailo, :nie je takým 
práv.fllYIl11 úkolno'ffi, ktorému možiI1o odporovat' ,podl'a § 34, odst. 1, Č. 2 
konk. por. Č. 15555 (IGr. sb. č. 2907). 
v opravném ,řízemí nelze přihlížet.i ,k tomu, 'Zda ten, kdO' je žalovéÍ!11 na 
vydáni movité zástavy, věděl nelbo musil věděti o <platehní neschopnosti 
úpadcově, m,ep,ře-oo!esl-li ža!lobce v pNUt sf-oHci fikutečnosti, z nti:oM je 
dovoditi tento dův,od odporovatelnosti ve smyslu § 34, Č. 2 koník. ř. 
Č. 15627. 

I , 
I 



268 
Konkurs 

dosáhl-li oddělný věřitel uspokoiení z jiného majetku (l!1užn~ka než ze 
zástavy, jde o odporovatelné jedn"n! č. 16528 (Or. sb. č. 3559). 
k subjektivní skutkové podstatě odpo~o'Vatelnosti podle § 34, odst 1, 
Č 2 knnJk ř. stačí, musiI-li věřiteL věděti o m o ž.n O' s t i nezpůsobilosti 
up-adce Ik pIacení; otáz:lm n:ezpůsobilosti úpadce k placení jest o.tázkou 
právnJho Ip-osouzení Č. 16528 (!úr, sb. Č. 3659). 
§ 42 (obsah odpůrčího nároku): pokud lze v konkursním řfzení upla:t
tlovati od.půrči nárok i žalobotl určovací (§ 228' c. ř. 5.) Č. 15088; 
sr"". Č. 2569. 
§§ 44, 45 (nároky odporovate1ova' odpůrce): na oko vystupující kupite,1 
není oprávněn proti návrhu na vydání nemovitosti do konkursní pod
staty a1ní namítati své vzájemné pohledávky, ani si věc zadržeti Č, 15834. 
§ 46 (jak se zjedná odpůrčimu nároku platuost): odst. 2: IM!a k od
púrčí žalobě pod'le"§ 46, odst. 2 >konlk. ř. je lhůta hmotného práva 
a pro její výpočet platí § 902, odst. 2 obč. zák. (n~a Slovensku a v Podk. 
Rusi obdobný předpis hmotného 'práva tam platného) Č. 14781 (Úr. sb. 
Č. 2364); srov. Č. 3854, 9297. 
ked' sa stal úkon, ktorému správca konk. podstaty odporuje, p-red účin
HlOSťOU zálk. č. 64/1'931 (konk. por.) a konkurz bol vYlhlásený z a účin
nosti reč. zákona, tre:ba otázku, či u1OŽlnlO úkonu odporovaf, posudzo
vat' podl'a predpiso'V plat.ný'ch v ctobe, ked' sa úkOln stal, _ kdežto otázku, 
v -ktorej .} e hot e možno mu odporov,ať, rreba posudzovať podl'a § 46, 
odst. 2 konk. por. č. 15783 (Or. sb. Č. 3040). 
§ 47 (nároky na vyloučeni věci z konk. podstaty): pojem věcí, kt~ré 
lze vylučoi\T,ati podle § 47 ·koll1k. ř. Č. 1512'4. 
věcmi ve smyslu § 47 konlk. ř. jsou věci v nejširším smyslu (§ 292 
obč. zák.) , tedy i pohledávky pojaté do 'konkursní podstarty, které pn
sluše-jy úp<lidci ;proti třetí osobě, a'le byly převedeny platně do jmění 
vylučujícho véřitele, ,pokud ovšem nebyly z,aplacen.'Y Č. 15124.' 
věci vylučovan.é nutno pokládati za vyloučeny z konkursní podstaty již 
tím oka-ružikem, ,kdy vznikly skutetnosti, o něž se opírá vyloučení věci 
z -ko'nkursni podstaty, nikoHv teprve dnem, kdy -to bylo vyslmreno soud
ním výrokem nebo uzná-ním přÍlS,!uŠiných orgánů konlk. řízení č. 15896. 
je..:li slu.žební jistota zřízerna ve formě zástavního práva, ne:náleží zástava 
za konllmrsu -do zruměsnna'vatelova jmění a zaměstnanec se jejího vrá
cení rnŮ'že domáharti vylttčova'CÍ ž-aifobou Č. 14645. 
byla-J.i vě'c, o jejíž vyloučeni jde, zničena, -jest vylučovatelúv :nárok n-a 
náhradu škody pouhou pohledá!vkou z dúvodu náhrady Šlkody, která 
může bý,ti bud' po.hle,dáVlko'll za podstatou (§ 49, Č, 2 a 4 konk. ř.) 
nebo pohledávkou kOlnkursní Č. 14891 (Úr. sb. Č. 2433). 
věřitel má :proti konkurs.ní .podstatě lfl.árOlk na oddělené uspokojení vy
dáním částky sl!ožené ,na soudě d1uŽln~kem, na jehož jmění. by,l později 
vyhlášen ko'ukurB, je ,n tehdy, staJo-1i -se složení 'na soudě řádně; pokud 
tomu nelnÍ talk při částečném 'JYla:oenÍ Č. 14977, 
účjnek prohlášení 'konkursu Ill'a j-iněn! 'komisionářovo. n.a práva Ikomiten'" 
lova Č. 15124. 
byla--li Ipohledávka zapla,cena komisionáři 'Před vyhlášením kŮ'Urkursu na: 
jeho jmění, má komitent jen pohledávku konkursfllí-, bylo-Ii však zap'Ia
ceno až po vyhlášení 1ŘJ00'l1'kursu správci kon!kmsnÍ podstaty, má komi
tent, pokud placený -předmět ne,lze rozeznati podle § 371 obč, zák., ,p:o
-hle dávku za podstatu pro bezdfwodlllé oboha,cení Č. 15,124. 
ak je ž'aIo.vaná konkiIrzná podstata, aby uznala v,lastn.ícke práv.o k sume 
deponovanej u súdu a aby táto bola poukánuna do rúk ža1lohnika bez 
ohl"adu ua prípa:dné nárOky žalovanej strany, ide o nárok na vy.J,účenie 
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. dr § 47 ,1, uk por. a nejde o excindační 
veci z konk.urzneJ ,pOdsta,ty po ~, , ~? d~ponovruná bola v dosledku 
žalobu podl'a ~ 92 ex; zakf rO~aS~~v~h avymáha:júciCh veritel'ov o.sohy, 
exek. "bavema, ktore sa s a o .' 15367 (!úr ~b č 2778). 
, ktorú 'bol neskar uvalený kOIll!kurz c. v", '.' '. d ti 
na , " , .'" rohláše-n konkurs, :prechazI pOVllll1UOS-t vy. aJ 
byl-li na dluzntkovo Jmc~l P 't t' ( achtovn.e·) vybra1né v mezi-, , .• '," 'Vl' os I I , , ' 

vnucenemu spra;"r C1 \,) te~ky ~~m~, -d z~ání reso. skolnčení odevzdam 
dubí od ,po:"olem vn:ucene ~~ra~ y o °ra~vce konkursní podstaty č. 15806. 
nemovitostI vnucen emu slpravcI, na srp Ih o t' 

. ,v·''' -b 1 prohlášen konkurs ve 'tl e 
zemřel ... 1i pojistník, na ]eho;k Jmenl. Ysm' louvě č 501/, 1917 r. z., aniž 

• . § 150 odst 3 z~ o pOJ. . .. t ď vytcene v , " b' 'I . vy'konal právo vstupu do POJIS ne " ' " 'označeny O' mys env : ' k pred tIm ]mene,m., ...., ,,,, 'nárok z t)ojis.tné smlouvy do O'll-

smlouvy na miste POllst~llka" nalezlepříS-lUŘi _proti konkursní podstatě 
kursní podstaty" a ,ob~y-se?emu nv' 1642!. 
nárok ,na vyloucem ,pO]lstne sumy c. . ,"-v.vk ostú il 

~e~~~á~~~o~t~~oč~!~~káj~~:ém~:t;~~~~~r~~f~~~~:~~~~~~n~o:~ie~'~ 
je opravneny pozadovať v P} l,pa e , " 'o v hlásenle kon
dlzníkov, "by nájomné,. ktorde

t 
"tay ~ly~~~e~latr~3~ (Or. sb. č. 3532). 

k' bolo z konkurzneJ po ,s' čl' '., • v • 

UlZU, '" , í smlouvě vil..či pro.padltovateh, ze ]Iako 
zaváz<lil-li se ,pachtyr \ pacht?vn , " " . t e -1 ú m úroky z jejich 
,pachtovné hud.e pll~tth .;~ 'r:. 1 ? o v 'o. 1 ~c~,~:~né Jl,emovitosti, mají hy
pohle~áv:k, ... ~l1lh,ovne Z~fllsten~C'h l~~š~ném na pwpachtovate1lovo jmění 
rpotekarm \'ente.~e ''": kon ursu, p~o VB_li I acht' ř na příkaz Ikonkurs
náro1< na vyloucem pac~toYnehd a SrlOtYlPŮ'felkár~ věřitele náro.k proti 
-niho komisaře ,pa~htovne u s'Ú'~lb' u .~~o t'1 k vyd~ní složeného' pachtov
správci ko-nkursm podstaty, a y s\ o. J, 

ného Č 16576 (Gl'. sb, Č. 3591). . ' . 

§ 
·48' . V:"t I má ,pr,oti rekursní podsitatě nárok na oddělene ,,,U-~poko]em 

• verl e '~ ", ~"f složené u soudu dluzmkem, 'na 
podl~ ~ ~8, konk. T. ~Jdall1~,v ~as :~kurs ·e'll tenkrát, stalo.-li se slo~ 
jeh'Ů'z }me111 by~"p:o~dell ~:hdlaSten tak ~,~n.í ,p-ři částečném p:la,cem 
'ženÍ u soudu radne; pOKU omu 
Č 14977 (Or. sb. Č. 2489). ' ... r 
. •. k za podstatou): (všeobecne): nepopl~a-! 

~~~t;~e 5~~0~:~:;rpbdst~y jSO~f~~:~k;ě~~e;~~Kst~t~~I,e~~;k~ ~C:~ 
rnplfa-11 l' 'ledme ?:?va u kPo . .. en' č 15546 (Úr. sb. Č. 2905). 
pra' "n,' 'kt,erou 1· est reslÍ1 v kon u-rsmm nz 1 . .. . k 

.' , 'd 't "ll"ky ke koni ursu 
, I. k odstatou nejsou ani pre me ern ... pr1.~ as . _' , ." 

po.hled",v } z~ p , : se v kO'I1-kursu -nezjisťll']l 8.1,1<1 se nezap-1SU]l 
neho zkusebmho roku, am ,-", h t· . 'alob'o" ,·tera' není vá-"hl'v k 'lb v lze Je vyma a liZ ''-', ;!'i. ' 

do seZinan;u PTI' ase k ,ny ~ ~, du phtídmi pro konkursní po-hledáiVky-;, 
zána na predplsy kon ~~g~l, o ~a 'Dodstatou ke konllcursu i odká'Zám 
'IJřihláška f~čenýc'? pO" ed'lav§e 1 ~2a kcmk ř jsou práV\ně bezvýznamné 
jich na pomd rprava po ,e , . . 
'č. 16132 (!úr. sb. č. 3309). . . , . . " 

, I ·by o pohledávky za nodsta,tou platí všeobecne p..-edptsy CklV'l~-
1''" za o· '. t" ~ 126 odst 3 koru . r. 
niho řá,du soudního s omez.e~lm 'vy c~nym v 'd ',J k § '22,g c. ř, s. 
a lze je zažalovati určovac1 z,alpbou Jen za .po rume. 
č 16132 (Or. sb. č.3309). 

~:~~~a!k~n:r:,:c~a k~:~~~~d~íí ~~~~~~~n' Zá~m,jia!aht~~h"m~hyVI~dáŮlr~Er~f:~~~i~~~ 
h t 'ch výdaift a na o menu za - lJ .. 'b 
z~~:Xím kO'lllkúrrsu povahy po.hledávky za podstatou c. 16274 (Ur. s . 

Č. 3402). . , 
§ 49 Č. 1 viz též <ozh. Č. 13410 u § 50; Č. 13401 u § 76 konk .r. 

k po'jmu pohledávek za podstatou ve smyslu § 49. Č. 1 Č. 16405, 16863. 
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poji,st;:é ~odle zák. o pen~. p~j. Č. ~6/1929, připadající na dobu op o 
prohI,:se:Ill ,konkursu n~' J;nem zamestnavatelovo, patří za podmínek 
§ 65 rec. zak. -k pohledavkam za podstatou, třebaže správce konkursní 
podstaty vypověděl hned po prohláše:1Í konkursu zaměstna'l1ice za něhož 
se má pojistné to hra-di,t Č, 15546 (ÚL sb. č. 2905). . 
které útraty patří k útratám kOTI!kursního řiizenÍ ve smyslu § 49 Č 1 
konk. ř. č. 16405 (Úr. sb.č. 3493); srov. Č. 16863 (Úr. sb. č. 3834). 
za k~nkur~~ lZ,e rfli~ ?,árok n~ ,:ydální z~lohy, složené na: útraty kOTh
kursmho nzenl, veS,ti exekucI Jen ;proh správci konkursní podstaty 
P,OlLl~ p,m ty pohledavky za podstatou, které jsou útratami koolkursniho 
nze:m (§ 49, Č. 1 ko.nk. ř.), nj1koliv i pro pohledávky uvedené v § 49 
Č. 2 konk. ř. Č. 16405 (lo.L sb. Č. 3493). ' 
k.o.~kursnj ,sprá'Y"ce může žádati jen poměrnou část, .připada:jíd lHa pří
SlUS1~.QU ,cast za~tavy .pro svů~ náTok; totéž platí i o- přednostních rpo
hledavkacl~ sprav ce. konkursm podstaty na náhradu hotových vydání 
a na odmeI1l1 za namahu Č. 16419. 
odde1ný ve,rlte1', ktorý dal Zlvláštnu podstatu poistit' bez príkazu (sú
hi,~su) .sprav,ca knnkurz'nej podstart:y, nemaže paža:dovať, aby z tejto 
pOIstnel smluvy ním platené 'poistné prémie boly mu nahradené ako 
pohl'adávka proti podstate č. 16760 (IŮr. sb. Č. 3699). 
k ,út~a~áJffi kO:l1ku.r~yního řÍZení ve smyslu § 49, Č. 1 náležejí na prvním 
mIste ut-raty vyhlasení lmnrkursu, útraty spojené se zjišťováním zabez
p~čen,ím, ":Y!I2áháním, odhadem a pmdejem kOlllkursniho 'j.rněni a roz
dele~Lm vytezku zpeněžení, )wk,Ů'ž i útraty zkoumánJ nároki't uplatňo
V'anych v k?,nkursu; tudIž utmty, které vzn1kly sp r á v c i konkursní 
podstaty v Jeho vLastnosti správce jen diisledkem for.máJ,ního iízenf 
~,o:nik~r~ního po p~ipa:dě vyrov:na:cího jakožto ulrčitého dru-hu soudního 
nzem c. 15863 (Ur. sb. Č. 3834); sro". Č. 16405 (IÚr. sb. č. 3493) 
Č. 12250. ' 
út~aty op'atrfO'v,níka ,~'Ů'zůstaJosti, na nj,ž hy.1 později prohlášen konkurs, 
ne]s,?u pohledav:~am.l za podstatou podle § 49, Č. 1 konk ř. ani tehdy, 
k~yz .pr:ď, vy~l~sen}.m konkursu spmvuval čll hospodařil s pozustalost
mm lmemt;I, Jez pnp.adlo do ·konlGUrslllí podstaty, a když ony ůtraty 
dospely az z'u ko.nkursu, jehož ,p-rohlá,šeni npatro\nník sám navrhl 
Č. 16863 (Úr. sb. č. 3834); srov. č. 12250, 16423 (Úr. sb. č. 3512). 
~. 2 (mi-roky z prá'?lich jednáni správce podstaty za konkursu resp, 
~padce a vyrov. Sp'fa'vte v předcházejícím Vy-fOV. řtzeni): viz též razil. 
c. 14891 shora II § 47 konk. ř. 
k ,poh'ledávkám za po&!ta-tou podle § 49, Č. 2 kcmk. ř. náležejí i náklady 
sporu, uložené správci kOI1lkursni rpodstaty Č. 14355. 
zaměstnancův InMok z porušení z á k on TI' é neho ik r a t š i s m 'I II vetl! é 
výpověd'oi Ihuty (§ 27, odst. 1 kODk. ř.) je pohledávkou za pod
statou (§ 49, Č. 2 konk. ř. Č. 14768 (Úr. sb. Č. 2352). 
jS?U-1i S/pliněny další ;podmí,n1ky uvedené v § 49, Č. 2 .lkonk. ř., jest pohle
daVika ze smlo.uvy Sjednané v mezích § 10 vyr. ř. pohledávkou za pod-
stalou Č. 15045 (nr. sb. č, 2542). .. 
Č. 3: nároky na splnění dvojstranných smluv. v které vstoupil správce 
podstaty viz wzh. Č. 14768 u § 49, Č. 2 a § 54, Č. 2 konk. ř. 
poji~tné prémie ·d'ospělé :nebo za .kon!k\llrsu dospíivající jS01,l pohledáv
kamI za podstatou podle § 49, Č. 3 konk. ř. Č. 14596. 

č. 4 (,!lát-oky z bezdůvodného obOhacení konkursni podstaty) viz též 
ro'zh. ·c. 14891 shora u § 47, kOlllk. ř. 

útra~y ~.a pr?jednání 'Pozi'trstalosti, které příslušejí- notáři jako soudní.mu 
~om1saT1,. n~'Jsou Ipohledá'V'kou za podstatou ve smyslu § 49. Č. 4 konk. 
r., byly-lI uk-ony soud'll1n-o komiswře vykonány ,před pr-ohlášenÍm kon ... 

271 

kursu na jmění pozůstalosti; nejde o obohacení konkursní podstaty, 
nýbrž o obohacení puzůsta\jiosti Č. 16423 (Úl'. sb. Č. 3512); srDV. 
Č. 16863 (Úr. sb. Č. 3834), 12250. 
§§ 50 až 52 (uspokojení pohledávek za podstatou) viz též, rozh. u § 126 
kOlil-k. ř. 
§ 50: viz též rozh. u §§ 124, 126 ,konk. ř. 
útraty převozu a uscho;yání svršku ,p-~řídch do zvlášt,ni podstat~, iso~ 
výdaji na udržování a na' správu zv,laštní podstaty!. tedy pohledav<kaml 
za zvláštní podsta,tou (§ 49, č. 1 konk. ř.) a. maJI na n! po~,le S. 59, 
odst. 1 ,konk. ř. přednost-ní prá,vo pře tj p r a v y odd e I fl. Y c ~ v~ ... 
ř i tel II sta'lo-li se z.p e něž e n í z v I á š t fl'. í pod s t a t y II a n a
vrh s·prá·vce rodstaty podle §§ 117 až 122 konk. ř. Č. 13410. 
bylo-li zperněže,ni věd náležejídch do zvláštnv po~,~ta!y pr.ovedeno~ na 
návrh odděl'ných věřitelú, j-est zapraviti útraJty zVllastnl spra~vy v pred
nostním po-řadí jen z toho, co podle § 51, od5t. 2 konk. r'. zbude ze 
zvla..QlnÍ podstaty po uspoko1jení oddělných věřitelů a př1padne do s.po
lečné :konkursni podstaty č. 13410. 
zálohy povolerné f'právci konkurs.ní pod'St~ty (§ 127, .odst. 3) sm~' s'Pr.áv~e 
upotře:biti k zapraveni pohledávek za podstatt~.u J e ,~. v mezlvch § 80 
kon:k. f., staJo""ii se z'řejmé, že pods!ata ,ne!Stac~. ~a u!tradu v~ec~ P?
hledálvek Z'a podstatou; nesmí ze zal-ony uhramtl sve ?Sn~JnI 'jydaJe, 
které pm podstartu učin-i'I, neipřihHžej~' k ost3'tnÍm porhl:d~vkam za pod~ 
statou, jejichž zalplacení bylo na ,ne~, žádán,o i ?e~tad-ll P?d~tata a~: 
k ú,plrné úhradě všech hoto:vých vydanl', mmu 1 Je Jen pomerne hradttI 
Č. 13528. 
zaplatil-.Ji (srazil-li si) Správce .kornku!·sní p'odst~ty,. ze zá:lohy ,ví:ce, n~i 
při nedostatečnosti podstaty hyl pOVl1nen (opravnen), o-dpovlda podle 
§ 79, odst. 3 konk ř .. za m~terb}{lo;r'?UI új~u v.še~. účastníkťt~ ~ t~n, 
,komu bylo zaplaceno VIce, muze bytr k vraceni preplatku dolharnen za
lobou pro bezdůvodné obohac-eni' Č 13528. 
odst. 2: k výkladu § 50, odst. 2 konk. ř. Č. 1'4815 (Úr. sb. č. 2388). 

odst. 3: rozhodnutí konkursmího komisaře ve smyslu § 50, odst. 3 konk. 
ř. má býti vyžádáno exekučním soudem p-řed vydáním roz
v,rhové-ho usnesell1í č. 14310. 
us.t<llnoveni ~ 50, odst. 3 kon-k ř. se vztahuje i na útratové p.ohledáv:ky 
správce 'koilkursní podstaty, která s exekučním prodejem a: rozwhovym 
řízenim nesouvisejí Č. 14310. 
ex e k II Čll- í soud nesmi v rozvrhovém ti zení rozhodnouti, zda v se př~: 
hlášená pohledávka za podstatou vz,twhuje na po-dstart:u spo,lecnou Cl 

zvláštní Č. 14643; srov. č. 13083, \ll 53. . . , 
zadržel-Ii si správce rpodstaty neprrávem peněžni, čás.t~y, Jest ko~~~rsnr 
komisa,ř oprá~něn i při rozhodnutí o předlo~e1H:m t~ctu mu UlOZItl, co 
má plniti do konkursní podstaty Č. 14815 (Uf. sb. c. 2388). 
o námitce věnte'le za podstatou, ž-e správce nei?yl oprávněn. si uhraditi 
své útraty ve sporech jím jalko, JW'I1kurSlnÍm spl'a,:"cen: veden~ch, roz~o
duje konku'fSní ,l;;iomisM a: nellze věřitele odkazati na: porad prava 
Č. 14815 (Or. sb. Č. 2388). 
kdy není správce podstaty oprávrněn p-oužÍ't~ celéhlO výtěžku podstaty 
k úhradě vlas/nich pohledávek za podstatou c. 14815 (Ur. sb. c. 2388). 

§§ 51, 52 (nároky na oddělené :",pokojení) (v ~ řil el é odd ě ln il 
viz též rozhodnutí u §s 12, 49, C. 1 a 50 k0111k. r. 

pred vyhlásením konkurzu - "odr~ § ~1 e~. nov; č. 23jl\lZS ("". § 341 
ex. ř.) _ povole.ná a Yykonávana vnutena spra'V'a, tymto vyhlasemm 
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nedotknut~, neodlož.ená. ~ nezrušená, neprestáva byf exeku6nou vnú
te~nou sprvavou, pOdhehallwou dozoru a moci exekučného súdu oč. 14354 
(Ul'. ,ho C. 2082); sro". č. 3595 Sb. n. S. 

§ 51, odst. 3 viz rozll. č. 17011, 14509 u § 69. č 15986 u § 156. 
§ 52; v o ,pořadí náwku správce konkursní podstaty na náhradu útrat 
~pen~zell1 a 'fIOzděl€'ní zvláštní podstaty platí pn/,ní 'odsta'Vec a nikoliv 
druhy odstavec č. 14136 (Úr. sb. č. 1956). 
::ri.ma případ vytčený v § 52, odst 2 konk. ř. l1estal1QvÍ ,konkursní řád 
zauuall odchylku formálního rázu od ci,vi!ního řádu soudnÍ'ho zejména 
ne, '~'r.o r:~nesení ~ rozvrhu užiNců dosažených za :konkuifsu' a 00 do 
otazt,cy rpr.lpustnosh opravných prostřed,ků proti němu č. 16647. 
k ,pohleda,Vikám z~ zvláštní konkursní podstatou patří jen takové ná
klady spmvy zvlástní pOdstaty, které by musIli oddělní věřitelé vyna
ložiti]k uplatnění od:ddných práv Č. 15954 ('Úr. sb. Č. 3182) 
k, pohledáy;kán~ za. zvláštní konkursní podstatou nepatří út~'aty práv
mho za~toupenl sprav'~e konkursní podstaty v odpŮJrčÍm sporu o neúčin
nost zClzem domu a utraty ~kmihovní-ho převodu této ,nemovitostt podle 
ľOzsUdkvuv• o ?dpůrŠÍ' ~alohě Č. 15954 (IÚr. sb. č. 3182). 
§ 5~ (~en,tele prvnt t~dy) viz též rozh. Č, 13475 u hesla.: s pol e č n o s t 
vereJna obchodní. 
č.~: p,o~em_slu.ž-e:bních kaucí ve .smyslu § 54, Č. 2 'konlk. ř.; 
~luzeb.mml ka.:~-ce.ml v se tu rozumějí t. řeč. inepravidelné jistoty (pignus 
l'rre~gll'l~re), pn ~-lc:hz .p~ÍsluŠí zwměstnaJl1ci jen .nárok ;na vYlpilacenf částky 
sloz~ne za kaucI, )akmde došlo k skončení služehníiho' poměru č. 14645. 
z~mestnat~covy paroky pl'~ "př;dčasné zruše.ní ,služebního poměru úpad
cem s~mym P r e d pmhlaselllm konkursu naiežejí s omezením podle 
~ 54, C 2 konI<. ř. do první třídy konkursních věřitelů č 14768 (IOr- sb 
c, 2B52);, srny. totéž" čísIo rozhodnuH u § 49, č. 2 ko~k. ř. .' . 
II pohleda'Ve:k z.e 8~llz:hn~ho~,:nebo praC'ovuího poměru Se nevyžaduje, 
ab~ byly splatne, nyhrz zaleZl na tom,- v které době za:mť"stn.anec kOlnal 
~luzby nebo práce č. 16213 (Úl' . .sb. č. '3363). 
c., 4: se, tý~ká jťl~ pohledávek Slkutečlně vz'niklých; nestačí -vznik p'o:u
heho 'P,ravmho duvodu, pod.le kterého jest úpadce zavázárn. tento druh 
pohledá,ve~ vů,bec pl,atiti, ný,brž fe třeba, aby tu by-ly úkony a dodávky 
osob ta1:JJm~n'ovan~ch".č. 1486"2 (Úl'. sb.č. 2414). 
§ 55 (ventele druhe tndy): prechodem daňové povinnosti ze zákona 
pO"dle ~ 260 záJ~ .. č. 76~1927 .n vlád. nač č. 175/1927 k § 260, odst 1 
rec; z~k na ~edICe puvodmho daňo:vého dlužníka se nemění pořadí 
danove pohledav,ky v konkursu dědicově č. 14671 (IOr s'b Č 2280)' srov. Č. 7822. . ,.. , 

,pr~vni postavení věřitele v konkursním řízení, přísluší-li mu veřej.no
praVlll pohledávka č. 1529.6, 
daú . z. -obratu IP-atri do d'f U hej triedy Ikonkurzných pohl'adávok ked' 
od Jej sp 1 a. t fl.? sv~i do vyh,láJsenía kon1k;urzu neupIy-nula eMe' doba 
tro:ch rokov; neza'lezI na tom, že časí' štvrt'ročia, na ktoré sa daň vzt'a
hUje, spad~ ~-o doby dávnejšej než 3 roky pred vyhlásením ko,n1mrzu; 
s,?~ro,datny Je l~n ~eifi. splatnosti dane; sp'latnost' dane z obtéIJtu nie je 
za'vIslla od dOif1ucema platehnéhn roz!ka:zu Č. 15721 (Or. sb. Č. 3004). 
§ 56 (věřitelé třeli tl'idy) viz ,též rozhodnutí II §§ 3, 15, 17 ""nk. ř. 
p~dle § 5, ,~dst. 2 zák. č. 240/1924 nelze vésti exekuci jen: .pro. pohle
d ... ~vky, ktere vznikly ,před příročfm a náležely ,by v k011ikursu do třetí 
tndy, n~estíhá tudíž .ipř~TQ.Čí pohledávky, 9ro než příSluší ÝěHteu p1"ávo 

' na oddelené uspokoJe.nI č. 14075. 
§59 (vyloučené nároky) viz r"zh. č. 15478 u § 17 Iwnk. ř. a dále II § 8 
konk. ř. . 

§ 62 (práva věřitelú po zrušeni konkursu) viz rnzh. č. 17131 u § 49 
konk ř. 
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§ 65 (příslušnost konkursního soudu): odst. 2: provozuje· U dlužník 
(firma společnost) pod ni:k v -Obvodě jiného soudu, ne-ž v kterém 
ma byáliště (sídlo), jest místně příslušný k mzhoctnuti o návrhu na 
vyhlášení konkursu onen k;rajský soud, v jehQž 'obvodě je provozován 
podnik č. 16038. 
pojem podniku ve smyslu ,předpisu § 65, odst 2· konk ř. č_ 16038. 
po-dnůkem ve smyslu § 65, 'Odst. 2 konk. ř, jest míně-n- hospodářský střed 

úpadcovy výdělečné činnosti č. 160~8.. 'v v' .." v, 

nemá-li dlužnÍlk v tuzemsku wni podmk, am bydltste (sldlo), Je pnslusny 
k rozhodnutí o .návrhu na .prohlášení konkursu na jeho jmění kmjský 
soud, v jeihoi ,obvodu jest dlužníkův majetek č. 16038. 
§§ 68 až 74 (návrh na prohlášeni konkursu): jsou-li splněny zákonné 
podmínky §§ 68 až 70 ·konk. ř., mU"e tuzemský soud prohlásiti kon. 
~urs na tuzemské jmění úpadce i po dojití žádosti cizozemskéh'O (ra
kouského) konikurs-ního soudu o vydání movitého jmění úpad~ov:a, jež 
jest na ~dejším stálním území č. 16320 (Úl'. sb. č. 3438). 
§ 68, odst. 2: 'k -otázce .předluženosti pozůsta'lostního jměn-í č. 15347. 
§§ 69 až 70 (prohlášeni konkursu na návrh koukursniho věřitele): dlžni
kovu neschopnosť pLnJť "1'latné závazky v smysle §§ 1 a 60 konk. por. 
treba posudzovať podfa všetkých okolností aJ treba usúdiť, že je tu, ked' 
dlžník nemá platebných p'l"Ostriedkov a nejde len o ieh prechodný 
,"edostalok č. 14429 ('Úl'. sb. č. 2126); srov. č. 17011 (Úl'. sb.č. 3976). 
dlužník je nezpůsobi'lý platiti, když ,nemá pohotově potřebné platehní 
prostředky aby dostál vše m spl a t fl, Ý m závazlkitm, na jejichž za
placení {}s~hní věřitelé naléhají, a když nemá jistoty, že by si mohl je 
v dohledné do:bě obstarati; nerozhoduje ani, že dluž,nik za talmvého 
stavu některým z -nich vlatil, ani že ll1ě:[deří věřitelé .poshověI1 dlužníku 
v placení, spokojivše sé zajištěním t1ia nemovitostech dlužnÍlkovýCh, aillÍ' 
že jiní' osobní věřitelé jsou zajištěni' v dobrém potadí na uvedených 
nemovitosteoh Č. 1701,1 (Úr. sb. č. 3976); S"OV. č. 14429 (Úr. sb. 
č. 2126); 7103, 6463, 1396. 
fina'll-č·nÍ erár jest oprávněn Ill'av'rhnouti vyhlášení konkursu pro daňové 
dluhyč. 14494 (Gr. sb. č. 2.168). . . 
hypotekárny veritel', ktorý nie je z á r o v e ň veriteI osohný, me Je 
oprávnený podať návrťh na vYlhlásenie kort1kurzU' č. 14509 (Úr. sb. 
č. 2175). 
nemožno povolif vyhlásenie konkurzu na ,náv<r:h veritel'a:, ked exekúcia 
k vydobytiu - jemu .pravop!atne prisúdenej - pohľadáNky bola v dó
sledku ž_loby o obnovu sporu podYa § 572 Osp. odložená č. 15420 (Úl'. 
sb.č. 2815). 
zajistil-~l1 někdo poplRukový dluh jiné z-arvázail1-é osoby zřízením zá~tavYI 
stal se jen věcným SiPoludlužn&em č. 16505 (túr. sb. č. 3552). 
Ť'řetí osobě, -která sama zwplatila za oSlobnlho dlužníka jeho poplaŤ'kový 
dluh, -nevznikla o s o b II í pohledávka proti věc TI é mu_ dlužníku, tře
baže by-Io zaplacení poplatkového dluhu uloženo platebním rozkazem 
final1lčnilio úřadu i věcnému dlužníku solidárně s osobním dlužníkem, 
a 'není proto oprCÍ>Vln'ě.na k Illávrhu na prohlášenI konkursu na jmění dluž
níka č. 16505 (Úl'. sb. č. 3552). 
i oddělní věřiteIé kterým pfí-sluší zárovei'I o s o b n í nárok proti dluž
níku, jsou 'ko,fllku~sni věřitelé a jsou oprávněni k návrhu na vyhlášení 
konkur,su na jmění osobního dlužníka, třeba'že jsou jejich pohledávky 
zajištěny na nemovitostech dluŽiJlíkový-ch ve vý,ho-dném pořadí Č. 17011 
(Úl'. sb. č. 3976). 
podle 'Okolností je-dnotHvého pří,padu lze prohlásiti konkurs na jmění 
několika dlužmíků jednotným usnesením a jednotnou vyhláŠkOU na zá-
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~ladě jednot~l,ého, ná'VIrhu; t? není
y 

",a závadu tomu, arby se podle po
treby vedIo nzem kon.kursm o- kazdem úpadci zvlášť č. 15656 ('Úr sb 
č. 2970). . . 

~ydá:n~ spo~e.čné vXhlášky o prohlášení Ikonkursu na jmění několika 
~pad~u nen~ ~a zav~du tomu, aby se podle potřeby vedlo konku.rsní 
nz.en~ o ka1zdem z updců zvrlášť, když hy stav věcí toho vyžadoval 
Ze)rnfma' '~'aiSkytne-H se zvláštní příčina nebo důvod k rrozdě-Iení č. 15656 
(Ur. sb. c. 2970). 

~esouh'la:sil-1i úpadce s prohlášením konkursu, tv'rdě, že pohledávka vě
ntelo:v~ Je zaplacena, bylo usnesení, k.terým konkurs byl prohlášen, odů
v~dmti ve

y 

srny,slu § 69, odst. 1 konk. ř., jinak jde o zmatečnost Č. 14886 
(Ur. sb. c. 2429); srov. č. 7015. 
v řízení o návrhu na iplfohlášenI konkursu nelze obdobně uží1i sankce 
stanovené v § 167, odsi. 3, poslední věta konJL ř. Č. 15491 (Úro sb 
č. 2873). ' 

v řízení IQ návrhu -na vyhlášení konkursu nelze přez:koumávati pravo~ 
plat~é .~o~ud:ky vydané proti dlužníku a nelze je odstraniti neb :k nim 
nepnhhzetl na podkladě pouhého osvědčení že iest správný opak roho 
než co bylo v nich zjištěno č. 16505 (Úr .. ~b. ť. 3552). ' 
p~dmí'~ky~,'P!~p,ustnosti nOiVého návrhu na prohlášeni konkursu po za~
mI1m1UŤl dnvejslho návrhu pro nesložení zálohy na útraty konk řízení a 
postup soudu 'Při vyřízení taikovéhoto ná'll'hu č. 15726 (Or. sb. č. 3026), 
?,eslo;ží-li v~řitell n~va:.hují'CÍ konku:rs včas zálohu na útraty konkursního 
n~e'll1, nel!1a to v zapetí odvoláni náNrhu na pwblášení kOI1lkursu Č. 15726 
(Ur. sb. c. 3026). 
nastane~li změna ve skuteónostech, jež jsou podmínkou vyhlášenÍ' 'kon
kurs,u, j~ z~~ ~.~,d TI ě . možný nový návrh na pmhlá:šení ko'nkursu po 
zamIt,nutt dnvej'slho- navrhuj přípustnost návrhu :na prohlášení k011lkursu 
po napotomnim složení záhYhy č. 15726 (Úr. sb. č. 3026). 
brl-~i ná.vr~ na prohlášení konkursu pravopla1mě zaiffií.tnrut pro .nesložení 
za'Io-hy, ,a'Vsak f!~vrh;ovate,l. hne~ POltQ,~ složili zálohu na útraty konku!l"su 
a opakoval SVllj navrh, Jest Jeho nav'rh na' prohlášení konkursu pří
p-ustn~r, aniž je třeba slyšeti D něm dluŽJflÍka znova Č. 15726 (U"Tr sb 
č. 3026). . . 

§ 70: pod!le vlád. naŤ. č. 261/1935 a č. 77/1935 nelze odložiti výkon 
vyjevovací přísahy uložené nezaměstnanému dlužníkovi pod-le § 70 
odst. 3 konk. Ť. č. 15807 (Úr. 'sb. č. 3097). ' 
právní povaha zálohy na útraty }mifldmrsniJho řízení č. 16405 (Úr. sb; 
č. 3493). 

~,áJiO!~ n~, vy:?ání zá,lahy, složené navrhovatelem na úkaty ~Q;nlkursniho 
nze .. Ol! pnSíl~sl POUZ! správci konkursní podsta,ty v mezích účelu, k ně
muz Jest zaloha lllrcena č. 16405 ÚOr.sb. č. 3493). 
pro kterě, .p,ohl~dávky ,lze za trvání konkursu vésti exekuci na mkok 
,s?,an vy~d~~-1- zalohy ve smyslu § 70 korrk. ř. č. 16405 (:Or. sb. Č. 3493) 
VlZ totez cJSlo rozh. u § 49, č. 1 konk. ř. ' . 
vyz\"a k sI9,ž.ení zálo~y podle § 70, odst. 2 konk. ř. se muže státi jen 
~ehdy, .. kdyz l'~Ou o~v~dče;~,y předpf)klady pro prohlá,šení konkursu (§ 69 
K?lflk r.), !. j. ~dyz lest jlsto, že doJde :ke konkursnímu řízení bude-li 

. za'loha slozena c. 17057 OÚr. sb. č. 4025). ' 

nár~k n~ ná?:~du škody proti ne'mocenské pojišťorvně, dO\l"o'ZO'vaný 
z"t?h~', ze, uClnila bezdův'Ú~ný~ návrh n~ prohl~šeni lmnkursu na jmění 
dluzmk~ pro nedop;latek pnspevkft, nem vyloucern z uplatííovál1í pořa
d~m pr~va co do utmt práVll1Ího zastupování, při hájeni se proti tako
vemu navrhu Č, 15296; srov, Č. 9756, 512. 
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§ 76 (účinky zrušení konkursu důsledkem vyhovění rekursu proti pro
hlášení konkursu): konkursní řízení 'I! době mezi vyvěšením vyhlášek 
o prohlášení a o zrušeni konkursu (§ 76 konk L), jest nejen fakticky, 
ale i právně účinné a útraty tohoto řízeni, zejména i útraty sprálvce 
podstaty jsou skutečnými: útratami konkursního řízeni a ,plati i Q nich 
předpisy konkursního, řádu č. 13401; stejně č. 6503. 
kionkursni řízen& nepomí1í již usnesením rekursnfuo saudu <O zrušeni 
kO-fllkiUrsu, nýb:rž jest třeba, aby bylo řádně zlii1cvidovánlŮ: zejména ,aby 
dlužnfkovo jmění, tvořicí ú'PadlwV1QiU podstatu, bylo vlraceno do Je1ho 
spráIVy a aby tpiři tom by:1a vyřízena i otázka útr:aJt kOlnlkursnmo řízenij 
příslušnými k téfOl likvidaci jsou orgány tohoto říz,ení, tedy sipráv-ce 
podstaty, konkursní :komisař a konkursní soud č. 13401; srov. č 6503,. 
§§ 77 až 95 (orgány konkursního řizení) viz též judikat.uru u § 76 
kcmk. ř. 
věci vyl'llčoVlané nutno pOlk!láJdati za vylouče:ny z tkonlklurSlní podstaty ji;ž 
tím dkamži'kelill, kdy vz;nrkly skuteČin<,>sti, o něž se oljJtl'á vyloučení věci 
z konkurs'ní l}lo-c\Js:baty, nikúMv teprve dnem, kdy to hy.lo vyslov-e:no soud
-rum výrokem nebo uzná'l1ím přísluŠI1',ý,ch orgánů konlk. řízení Č. 15896 
(Úr. sb. č. 3,144). , 

. § 77 (konkursní kOmisař) viz rczh. č. 13528, 1481~ u §,50 konk .r., 
č. 15990 u § 89 konk. f., č. 13325 a 16771 u § 97 konk. r. 
§ 79 (povinnost a odpovědnost správce podstaty): po zruš~~í !konkurzu 
lI1!emaŽlno p~oti Slprá'V'c'ovi konlkurzne;j ,podstaty' povQll~-ť e:xekuclU Č. 15g,86 
Or. sh. č. 3177). 
jde jen Ú' nevllD1dné formá!1n',í oZiÓJačerní strany, je-li o:wačetna ve sporu 

. jako straJna IkJOI1lkwrSíntí podtstata, zastoupená srvým SlPráv~em ,č. 16106 
(O.r. sb. č .. 3294). 
práJvlfl:Í _povaha ko.n'ktursmí podsta1y a pll'Oce.sní posta;v,eni správce 'ko'n
kursní podstaty č. 16106 (Or. sb. č. 3294); srov. č. 10057, 10812, 4181. 
}a!k ve sporech O' vymáJhán~ pohledálVeik patřícíoh do ~olnlkursni • .pod.~ 
staty, tak ve 6iPoreoh odpůrNch je yroceSiI1lí ;;tr.wnou. ;;pa·~:,.c: ~OnlK!ursUl 
podstaty, jehož povinnosti je ve vs~ch, druzI,ch spo:u hajitl vz~y SP?M 
Ie6ných zájmů úpadcových věřitelu laJlm celku c. 16106 (Ur. sb. 

č. 3294). '\ fl 
odst. 3: zapbtj,1...;1i (sraziil-li si) sptt'álVoe k:olnkur.sní .podst~ty ~ ze za (J y 
více, než byl při netdosta-teČlruosti ,'P'Q'ds~aty-_ pOlVm:~n (Oir:ravn~~i), o;dpo
vídá podle § 79, o:dst. 3 ikonlk. !, z~ m~etk?':"ou UJlI?.ll ,:"se~ ucastn.I~ů,m 
a ten, komu bylo zatplarceIl!o v~ce, mltze bytt k vr~cenI -p'l epLat!ku zal-o-
válO' ,pro bezdltlJ10dné obohocelllÍ Č. 13528. ," "o ,~v 
u:poltřehn-li Siprávce iIrolTIku!1'slTI~ podstat~ da:rue JIstoty n:.odu'V'O!I:lin,en.; pro 
účely konkursní podsta,ty, odpov~dá ,t~!1111, kdo ~~1 ]IS:OtU. ~a ,skodu 
vzniklou tím že se námku na v-mc,e'I1l1 jistoty nemuze pro .zrusem kon-: 
kursu s úspěohem do:máhati na úpadci, je.žtn <nebylO úpadCi z kOlnkumru 
podstaty nic odevzdámo č. 17131. • 
§ 80 ("árOky správce podstaty) viz též rozh. č. 1 ~35? II § 1 ko.nk. r .. 
č. 13528 u § 50 konk. ř., č. 13401 u § 76 kon-k. r., c. 14815 tl § 124 
konk. ř., č. 10057 (ÚT. sb. č. 3254) u ti 127, <JMt. 2,konk. r., • 
o pořadí nároku spirávce kOlnlkursní podst3!ty na nahradu ytr~t zpene

. žení a mzděl,eni zvláštní podstaty platí § 52, odst. 1, m!koh odst. 2 
kain-k. ř. č. 14136. , . k ··h· 
nárok na vydání zálahy, složetné mvrhovatelem lna utraty kOll- ursm o 
'říze[lÍ (§ 70 koul<. ř.), přísluší ,polU,:e spr~vci kO!n.~rsm p!Q,~starty v me
zich účelu, k němuž jest záloha urcena c. 1'6405~ pur. ~b. c' .. ~~93). .., 
kOlllku!1'SnÍ správce může žádati jeillJ ,poměrnou ,c~t ?if1ipadaJlcl na :~!l'1-
slušnou část zástavy .pro svoje 'náIT'ÚtkYi to !plah 1 .o le:h~ pohledá'Vkach 
na náhradu hotoiVých výdajů a lIl,a odměnu za námahu ,co 16419. 
§ 81 (oprávnění správce podstaty) viz též ro.n, Č, 13401 u § 76 konk. I. 

18· 
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i po právOl mOCI usnesení o zabavení pohledávky mohou tře t í osoby 
na e.xelkuč,ním řízení nezúčastněné pop'říti hmotněprá,vní p-Iali'nost exe
.]mČnJho zástaJVního práva; takovou třetí ,osobou jest i spr á v c e k o 'fi
k II 'f S 'n í .p o d.g t a t y dIužrnikovy, pOlkud hájí záJjmy konkursnkh vě
řite1Ůč. 13177. 
správc-e -kOúLkursnÍ podstaty jest oprálV\něn k rekursu proti povolení exe
kuce, i když byla na,vržerna proti úpadci č. 13754. 
úpadci nepřísluší právo Je rekursu proti utSlnes€luÍ Jkonfkursnfho komisa,ře 
o zpeněženi zabraný-ch nemovitostí č. 13802; srov. Č. 9925, 6420. 
úpadci přísluší oprávněnď k návrhu n.a odklad exekuční ,dražby podle § 1 
zák. Č. 34/1934 a ik rekursu pr:oti z,amítnutí }eJho lI1áv,J1hu Č. 13706. 
al11i povlQ!J.ení', am.i výkon exekuce po prohlášení úpad1ku na jménrí dlu,ž
níka není zmatečné; nápravu 'lze zjednati buď reikurselffi .proti pavolení 
exekuce, neha návrhem na z.rušenÍ exekuce již ,provedené p'ad-le § 39, 
č. 2 ex. ř., pa ,případě i z úf,aJdu postupem podle § 39, adst. 2 ex. ř .. 
č. 13913; sm".č.6801. 
správce konkursní podstaty není aprávněn platně pwjeviti v{tli, že 
úpadcovým vě .. cem Ulrčelným za _příslušenství úpadcovy nema;v;itoMi od
nímá dosalV'aldní j-ejich určeni, by:'b-li ;p ,ř e -cl zaháJj-ením kan!kun;u j~i 
!pov1O'lena v:nucelfliá d:mžba nemavitosti, v Iniž proveden byl odhad i mo
Vlitostí j a Ik a pří S I II Š 'e 'll s tví před vy,h!lášením kOlnlkursu; nezMeží' 
na tam, že' úpadcův podnik nebyl prO'Váděn na všech do dražby délln,ých, 
iflt':movitoSltech a že movité věci, o něž jde, nehyJly pnslušenstvím všech 
těchtO' nemovitostí, stačí, že byl prováděn j jlťrn 100a n:ěkteJ'ých nemovi
tostech d:o draŽlby daných a dosud ,ne:prodruných č. 14026. 
:k uiZ-avření idJohody podte § 214, odst. 2 e:x. ř. jest při Zipeněžen-í úpad:... 
oovy 11Iemorvirtosti oprávn--ěn jen, správ,ce pio,dstaty; uZ8N,řel-'Ii ,spi-á:vce 
podstaty s knihovním věfiteJ,em takOfVlOU dahodu, nepřekáJží její p~lat\1l0sti. 
že úp'a'dc,e rtlielbyl uvědoměn o rozvrhovém roku a že ,nehy1 přítomen 
<:. 14202, 
společníku, který upadl do- konkursu, nepřísht-ší ÚČ3ist 'n:a likvidaci SpiO
'lečnosti; lna jeho miis.ilo ;na:stupuje spráN1ce konlkurnní podstaty č. 14559. 
správce 'ko.nkursní !pO'dstaty není oprávněn k rekursu proti usneseni 
o 'Prohlášení konkursu nebo 'o zamítnutí náv:rhu na Ijeho pr.ohlášenÍ 
<:.15255 (Úr. sb, č. 2702). 
ok oltázce arprávn.ěnos'ti kOlnkur-slľlího správce k rekursu č. 15521. 
sprálV,c-e .'knnl1{jursní podJstaty -má jen omezené rekulf"Si11í práV'o, a to bud~, 
iIDde mu to zá1mi1l1 výsllorvně 'vyhrazuje (§ 127, ,odst. 2 konk. ř.), aneho, 
tý!k:á-J,i se u~nese!llí jeho činnosti, která mu je záklonem ulažena v zájmu 
všech účastníků j-a'ko správd padstaty (§§ 79, 117 až 138 konilc ř.) 
č. 15521. 
správce _!k!olukursní podstaty není o,plrávlněn k re/kursu .proti usnesení, 
jímž se pov,oluJe zahájení z,eměděIského vymVlnálni, resp. jímž se zru
šuje 'llsnesení zamHajtcí náv;rh 'na zahájení ta1koiVOOo 'vylťorvtrl,áni č. 15'521. 
sporávc-a k,oThkurznej .padstaty j-e opráVlnený bez sohv:álenia 'konkurzného 
komisára a veIitel'ského výboru <pri:jať do ,-služieb z.amelSJŤlI1lanca Ok vy
KOInávaniu dozoru) iI10a ťalrchll ,lmnkurznea podstaty č. 15543 (Úr. sb. 
č. 2901). 
v spure, ktor~rm .sa domáha zamestnlam,e,c, pdatý do služieb vyroiVlllá
vacim ISprávcum a;leho správcom k!Oillik-ur,z,nej podstaty, sv,ojich nárokov 
zo služebného pomeru, nie je správca konkurznej podstaty v'o v I a s t
>ll e j osabe pashrne '1egi.ti.movaný Č. 15543 (IÚr. sb. Č. 2901). 
činnost orgánů a]k,c. společnasti (1'ikvidátOrf'ů, dazorčí ~ady, valné hro
mady) jest pa prohlášenI kankursu omezena právy správce koulrull"Sní 
podstatyč. 15630. 
aj ked' je akceptant v kDlflilmrze, trelb-a zmenlku jemu prezentovať a vočí 
nemu učin,if pmtest č. 15882 (Úr. sb. č. 3130); srov. č. 11470. 
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správca úp3'dJka've,j po,dsta~y yDiprávnený je bt-élllkazmenku, patdacu do 
úp'adlkovej podstaty, vyp;lmf c. 17154.. ". ,. , . 
§ 89 (opatřeni konk, komi.aře, ~enl-Ii tu v~ntels~y vybor). :p"OlI roz
hodnutím a opart:Jřen,ím wonkurSJ1lho komlsare" vydan~m podle uvede
ného předpisu, je rekurs připustný č. 15990 (Ur. sb .. e., 3,19~). " ..• 
§ 90 (schůze věřitelů): ná>vrh většinly věhte1ít na. svO'lam sc'~uze v~n~~l~ 
k votbě llo>vého věřite,j,ského výharu nelI1:a'h:'a::u]e usneosem '~~. odv,olam 
dQSaViaaního věřitelského výbo!iU prostou ve!Sl'llOU" ~ch~~~' v;er~telil, rLe-
d '\ 1· k e'-" u",n","'enl·nl na rádně svol3lne schu:zt ventelu c. 13591. 050-1 ln um., 'U< OV , ' Y' 

neb ;1"]'i <iJas31vaidní věřitels:ký výbor p.ocNe zálkOlna odv,eIan, I~,eltze ,I?n~ 
sto~iti k 'ViOllbě navého :věřite'lského výhoru a nebe se 'platne ,usna~~!i 

. hO. věřitelů J'ťr1ÍIffiŽ plředmětem má býti jen volba nŮ'v~ho ven
na sc uz~ , ) J d l.l.. "~·t I ~éh 'boru c 13591 t 'isJkéh vy 'ham o' odvolární dosavla nll:UO ven e Si o- vy' ..,~.: 
e o, , y,. ., d Ye bylo venteiJl 

§ 94: platí obdohně -j ve vy;rD1VnaClm nzelOl pro pnp'8I I z ' 
hla,golVací právo přiznáno č. 13-690. k 
§ 97 '(~ěci cizí a věci v cizím uschování; soupis kOt?lk. pods,taty):. ~n: 
kursnÍ komisař má jen právo naříditi tomu; ,kdo 'ffi~ ye sve m~~l S:~Cl 
nál,ež,e'jící dO' :k!O'n!ku,rsn~ podstaty, al?7. ~oV1Q.hl, alby veOl ty~ ~y1~t P • ...x 
a a.dha:dnuty, nemá Vš3lk 'právo' úl'andJ'Ťi' mu, aby vydalI veCI, ,ere orZI, 
sp'rávci ipo'dstaty č. 13325. 
kdo má věci u1\.ožen.y II zasilatele, má je -ve své moci ve smyslu § 97, 

ods,t 2 kOlnJk. f. Č. 1332'5. ." 1 y I ' z ní 
'věci' vylučované z kOlnlkul"sníy pod?rt!aty les! rpok.a~a~1 zal VI~lot:cer:e. . 

J
'iž o!k'almžikem vzniku skutoB-cnos-il, Q. ktere se ~plra ,vy ouce,nI bvec1, n}: 

k \. t dnem kdy to by'lo v)rslove:no 'Soudmm vyTlokem ne Ol ozna 
, 'Ú leprve . , 96 (·b ' 3144) 
mením přisluš11Jýdl orgánů lwnk řízení Č. 158 Ur. SI ~ c: ... 

. 'h ,. . (§§ 79 81 118 c o koonk. r.) 
,prřfsllllšní orgá'nove konkursnlli o ~lZena, , 'y.; "b ,I ht"'; p-o
jsou jediJné OIp'rávně-n~ ro~ho'dnQtutt a tom. zda ch1:eJl ne ~ nec ,,·t~l. .. i 
'mouti určité věd do kaifIk:ursn~1 podstaty nebo o tom, ze uret vec 
ho ní nepartři č. 1677J (IÚr. sb. č. 3734~;, '.,.".. . '_ 
je-sNiže -příslušní orgáJruolVé konlkur<Smha nzem vy~au:clt~ veclo l~n ,~,?d~l. 

y ,Y ,odmínka -pro kterou se tak sta\.o, se :ne-spl'fi'lla, zus V,a']1 ,vec~ 
necdne. aecPne' Vy' l~U'Čené součástí konkursní 'podstaty; po- té strárn~e ne'nI 
pa mm cl' '''n' mi o~obaml a n.a 
roz:hadující pravlop13luné rozhodnutí vy. 'an'e mezI., ]JJ ~~ 'ddYl ' právo 
'iném skutkovém :podkladě, ž,e určité osobě y prísh.tst, ? e enye 4' k věcem _padmínečně vy.Joučenym z lmnkursu c. 16771 (ur. sb. c. 373 ). 

sro" C 15896 16317. ". I" ,,·t 1 dsjaty se 
§§ i04 až 116 (jak se zjišťuji nároky verlte u): v;ťl.e po. .. ., 
může vzdáti íPředinostního pOiřadí a SPOkOjIti se s ,pora;dlm kOlnllmrsmoh 

~§hi~~~v~~5č.(p1;t;:8iiky p~b1edávek kO'!kursruch věřitelů) viz též judi-

\ •• §S 7 8 a 1'11 az !J5 ko"k. r. ._, . 
{i:1I~uru U 'v' '" I k, k~. e'lze up-J,arbI1'lrti s účinlky a s na~,e,a'ky 
prohlášením ,po.dle § 1~4 .o",§. 1108· n . d t Iko~k ř poh\edállku která 
§ 112, odst. 1, pos'Í-. V'eta) .. ~ ". o. s,; I •• , ,. 

do v ,hlášení lwnkmsu jeste nevzmkla c. 14102. . y ~ 
, dJ.y , y i v n é splatné H'ž pře d pro'hlásť11Lím konkursu ',na ]:men& 

':-~á~~~~h~ y k
Z výZ\jě' přfmo ze záilwna, - jest s~ do,máihalŤi v konkursu 

jal,," korukursnó po,hledávky č. 15478 (úr. sb. e. :<865). " 
. h· d' k b,~l l,řihláš2'na ke konlkursu a zaR 

j.estliž-e zaž'alo'VIana po -l,e aiV\ ~a ~ J a '1: . k kursní podstaty, 
lobe-a. se nelV.zdal práva .domah1Jti se Z3\pt lwce1m z ,on.. . 
~,e,lz; za kl)mlkuifSU lP'okr"ač~v'atiy ve, SlP?~U ~Tt'tb~C; :ce1,a ~.s ~;~~i Cj~ 
návrh na pak1račc'V';án:í v pre-rusenem nzem spamem prO' I u 
od'mi,tnouti č. 16030 (Or. sb. č. 3Q28). .. 

• " • v bez-vyznamrna p-řihláŠlka pohledá\vek za pod,st.atou ke kmnku-rs1! Je pravne 
č. 16132 (Úr. sb. č. 3300). 
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~6ni ~~jištěni pohledávek) viz též rozll. Č 15546 (,or sb Č 290") 
, ,(vr, sb. c. 3309) u § 125 ko'nk. ř. . .. o , 

uZlnam pohledávky vyrovnacím rá předcházeIo konkursu nemá prSPu uy,cem. ~,ek'VyroV!llacím řízení, kte'ré 

V ně v '.. J' , , av-n ln ucm II v k!"nkur" f' , 
mz must by ti pohledávtk ,v1hláš 'V' sllIm IzeilU 

107, H)I :Ironik. ř.);' v takové! !P~:I" ~n~a a zko~n!ána znova (§§ 104: 
ni1mli ,lliovým .samnstatným -.urY u.paded!est UZnaTIl ipoUihou skutečností 
(Ú,r. sb. t. 3363). . t ~v\flIm U\'odem zav,aa;o(\i':acÍm č. -1621:3 

§ 112: popřené pohledávky C lb' lmrslliÍ pOih'ledáVlk nev 1 v • z av '., o y o 'fl. e): popřeni pravosti koo-
p'Ořadí Č. 13:622. Y Y ucuJe pnpustnost žaloby o určení p9přeného 

by,lo-1i správd kOlnlku1ísnÍ pod t t v § 112 rlW[1jk. ř. Ipostavení 'žal' ~ a y urceno kJ~lnkursním komis3'ře.m podre 
Jest k pmvopllatnosti mzřeš!~~C~tá~k~n::.~l .t~ ,S~t.stallo pravoplatn·ým, 
hlížeti z úřadu i ve vyššÍch st r . ~, m . eg! Imace k;e spnru pn
opra~ným !ll!'1ostiedkem·' otázklO~ 1~~~~ ~o1de~~, k nim věc rP,říipustný:m 
'Ve sporu, i kdyby roz'hodnu ' ,', ,n} ,egt 1mace nelze se mbývati 
kC)iflIu č. 13829. ' tI kon:kursmho komisaře nevyhovovalo' zá-

nejde-Ii ° rozhodnutí o útrať hO' odst. 2 !konk ř 'n 'hrž ,ac, SIPO~u Jwlm II utraJt spam podle § 114 
po~le §§ ln' a "Id o;ds~.~oz:O;~~Utl ~t o ~ a d f ~tm!ové ,p~~ledá",kÝ 
c. r. S. 'Ů nepř:úpusPI1I f,' k ,0. __ 1 korI1!k. r., nelze lIzlÍl.! § 528 
útrat č. 141020 ,oS 1 le u,rsu ip'mt! l;oznodnuti dmhé s,toH'ce v otázce 

~:~~::~~ :r~~~ui~í porř~crllO:1 ,p~,hledá1VkU může bý,ti jen to, co ',bylo 

vo~,e\1;é podle § 112:, od~.ll,'~~o~~~'~~7v r~~k. ~:1~'~5~~~nrÚ a d~P'~ň'~ do-
:r -spore .o určenJe poradia daň'Ů, '0' h 'hl' rl' , 11'. S . c. 59). 
cova'!1'~ súd rnemóže skúmat' 4Jra'V;~~~' p~-=:ka :yo; v kQl~lkU',:znQ.~ pok,ra~ 
(úr. sb. č. 3004). a vy. u yc' <o pohladav,ok c. 15721 

odkázfvní poh-Iedáv"'k ·za· d t t v'hl 'v , 'Práva podle § 112 kook pŮl s' ~ o~, P~? ,'~.sen~ch ke l(Joma~ursll) na po,řad 
•. I I . r. 'ueil1l p,raV!ne llOll1lne č. 16132 (iÚr . .sb Č 3309) 

neuano.ru]e ustrunoven', § 112 d .. . žalobce 'ke kiOUku.rsu' ~lVu.' .' O' 1St. 1, .. pos,lednJ věra ko.nk. ř., opřeJ-li 
.p~at, kdeJŽto 'V ž j, bě . ~ narOlkv'~la ~l~zebnď pl'at o sm 1 II V en Ý pevný 
č. 336(3). a 0, Jen o P r I iffi e r e'!n o II mzdu .. č. 16213 (Úr. Sob. 

k odů-:odněni určovaCÍ žaloby (i.ejí .přípustnosti) o.dll 
.konlk. f. se nevyžaduje aby žalolbce v' J' ,Y" • P ,e § 112, odS'.t. 1 

~~~~~"s':~~f,0 ž~"~~~~ki~~Q;~~~: žz:r~g~~i~~i~~%~~~;~v~~~:~Q;~~;U~ 
vany inállloik, je t3Jkový, že z něho ll" .• v se ,,;yv?zuje ~p:la:tno
:plyne i z'e skutkového doHčení v p'řfhr~~e tenn~oz-p D:~V~~ pObm~r" Jal~..:ý 
c', 1677~ (IÚ~. sb. Č. 3732). . o' • 11"1 ~I\<use ,mm

o 

rO'K'll 

nelze z~sadJne zamítnouti žalohu 'Podanou podle uvedeného v, " • 

proto, ze se vedle prálV'uIho důvodu ulpla:tněného "V k 'kredplsu Jen 
též ~ něJ~~ý !iný právní dťwod č. Í6773 ('Or

o

• I sb.l~~. ;73~)'. ursu, opirá 
§ 113 (pnslusnos! pro žaloby o o' 'h· I " • 

~o,~~~:;ih~ra;~~~u ,~o~:~~~; j~~~l;,aá~~~~tříP~h ;~~~~~c~tis:::~~~:' 
poměru .,a paliři~a by .' k ~e JI 'e.o lP'Ů'hleda'VIku ze slu-zebniho 
č. 14073. ' mimo Ofl! urs v)/luČině p'fed ,praoov-ni ,s-oudy 

§ 114 (účinek rozhodnutí o pop' 'h hl ' , hodnutí 10 útratách Spor .0 aik • t renyc po edavkach): nejdeo .. ;Ji o roz-
n 'lb"d r .. . u J (} II rat sporu podle § 114 odst 2 IWllk ,ř 
/I~, Jo,~/ 1° :~~O~,~~:i 1\~:a~í ~:~~a;;~,rhltedá~kY :p~dle §§ i 12 
o nepřípustnosti r !k " . ."" Zl 1 us ,3Jll'ovent § 528 c ř s č. 14102. ' ,: e ursu ,prott rozhodnutí druhé sto1'ioe v 'Otázce' útrat 

Konkurs 279 

§ 115 (spory dřive zahájené) viz též judikaturu u §§ 7 až 9 konk. ř. 
ve sporu, přerušeném podle odst. 1 § 8 lk!onkurSlního řádu a týlkajícim 
se .pohledárv'ky, kterou je třeba přihlásiti !podle § 104 kŮlnk. ř., lze po
kr~čovatí podle §§ 115, 112 konk. ř. jen, tehdy, byla-li pohledávka při 
:tk:ušel>ním roku popřen·a 00 do pravosti ne:bo pořadí; v řízení jest ,při
z\půsQibi,tí žaIQlbní zádost st;avu změněnému vyhlášením konkursu, při 
čemž jes.t mO'ŽlTho uplatniti i právo -na oddělené uS\po~()ijeni Č. 14374. 

§§ 121, 122 (soudní prodej, zcizení věcí, zatížených právem na odděa 

lené uspokojení): pN soudní draJŽbě úpad:clwy 1{1'emo,v,jt~osti .povolené 
~(),nJkumnIm soudem, je srp r á v cep o d s t.a t y úča;g,tlQ.~kem řÍ'zení a je 
v této v,\'astnosti oprávněn ik relkursu ·č. 134U. 
zá:kaz zd~ení podle § 364 cl, druhé věty ohč. zák., m8Jjíd účinek věcný 
a Ipó.sob:í!cí i p'floti třeti osobě, nenJ dotčen předpisy konkursního řádu; 
bez souhlasu D:práV1něné osoby ne.Jze .povoliti soud-ni prodej ani podle 

§§ 121, 1221<onk, ,fo č. 13839. 
o přípuSI'bnosti o.prarvných prostředků proti us.nesením tý\ka>jídm se soud
ního prodeje věcí, které patří do konkursní podstaty (§ 121 konk. řo), 
platí obdobně předpisy řízení exekuč.ního č. 14322 (Or. sb. č. 2065). 

při sOll'dnLm pr,o;deji pO'd1.e § 121 :kJa.nlk. řádu jest jen obdobně užíti dů
vodů odkladu uvedených v § 42 eX. ř. Č. 14562. 
Sipory o nárok na vyloučel11'í věcí nenáiležejíiciClh do ~olnJkursní podstaty 
mohou býti důvodem odkladu podle § 42, 'č. 5 ex. 'ř. Č. 14562. 
exekuční soud nesmí v r:ozvrhovém ří'Zení l"Ozhodoouti, zd-a se přihlá
šená pohledá:Vlka za podstakou týká půdstaty společné či zvláštní 
č. 14643; srov. Č" 13083, 9153, 
.ik pojmu věci uťipa'tmé hndno1:y ve smys1u § 121, odst. 5, konk. t. 
č. 17075 (Úr, sb. č. 4044). 
z á s a d II ě lze i Ln e nI o v i t o s t, která je tak před~užena, že není 
žádná naděje, že by j.ejí zpeně'žení přineslo konlkursní p.odstatě nějaky 
užitek, -pokládati za věc nepatl1né hodnoty, ale musí jíti o nemovitost, 
jejíž hodnota je ne,patl1O'á sama o- sohě nehledíc na její zaHženiÍ Č. 17075 

(Úl'. sb, č. 4044), 
pokud nellze i nemovitost, která je předLužena .tak, že není žádné íi113.
děje, že hy jeji ZlPeněžení přineslo kookursnC.podstatě nějaký užitek, 
p<lkláda!i za věc nepatmé hodnoty č. 17075 (Úr .• 'b. ·č. 4044). 
§ 124 (schváleni účtu ze správy podstaty): z.dxžel-\i si správ,ce kun" 
korsní podstaty neprrávem pen,ěžru ,částky, jest konkursní komisař npráv
ifl,ěll1 uložiti mu i :při jcediná!ní () předluženém účtu, c'o má p',lniti do ,j{iOITh

'I<ursni podstaty Č. 14815 (Úr, sb. Č, 2(388). 
o námitce věřite'le za podstatou, že správce nebyl oprávněn si uhraditi 
své útraty ve sporech jim jako koukursnfm správcem vedených, roz
hoduje KO'nku1"sni komisař a .ne'1ze věřitele .odkázati na poh:d prá'Va 
č. 14&15 (Úr. sb,č. 2388). 
kdy nelnÍ SIpl"ávce ,podstaty' oprá:V1něn užíti celéih,Q výtěžku podstaty 
k úhradě vlaslníC!h .pohledávok va !,odslalou č. 14815 (Úr. sbeč. 2388). 
ne.popírá-li správce konlkiursní podstaty jsoucnost rvě-řitelovy pohledávik'y, 
nýbrž UlPká...,li ji 'jedi1né P o v ah u poh'ledávky za- podstatou, jde 
o ot~zku ,právní, kterou jest fešiti v konkursním řízení Č. 1!)446 (Úf. ,sb. 

č. 2905). 
§§ 126 až 140 (rozdělení podstaty), § 126 (uspokojeni věřitelů pod
staty), § 126, odst. 1 až 3 viz též roz h od n u t í u § 50 konk. ř. 
odst. 1: usnesl-li se věřitelský výh01"1- že uvnává UI1čitou pohfedávku 
jako p.ohledávku za Ipodstatou, byl nátok za podstatou určen podle 
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§ 126, odst. 1 komk. ř a jest ti . " . . 
Č. 16423 ('Úr. sb. č. 3512). m vaz II 1 správce konikursní podstaty 
odst. 3: s,cpráVlce kOil1'kunmí podstat m o vb' . 
stav kOinnmrsnfho řízení k z.apla '!' y~e 'Y~1 <odsouzen neh"ledlc na 
tou ,do 14 dnů pod e:x~1rocí .. ~~~l ~aza ,ov;ame pohleldáViky za podsta
~,edoSrtatečnost lPodBtaty Ik 6ldl: '~'~~ J~~t poih}e~~ka, u~če~ splat,ná a 
c. 59-58, 1231.11. II faJ ,e ,nem z.reJma ,co 13586; ste}né 
jen tehdy, když ~ol1J~ursn~ správee na m 't ,1 
k,o:n.lkursnÍ podstat 'e t ..... 1 a rn.ed·osta.tečnost 
vinen z~pla1Jiti Ipnd'le sta~' / ~ ,P~l 1:° o,ctsůuzem vysloviti, že je po
smyslu. Č. 12311, 5958 a 'I;te~~~:a' u°lnc: 'ls3n5'S6,po·dst

d
aty .č. 13586; v témž 

k . 't'U ." 'U!v-e ena 
'. vyldwdu § 126, ~dst 3 I<onk ř. Č. 14815 (Or. sb. č·. 2388 
J de-ll o prarvop.IélJtny a vykonateln. . . k " ). 
vyimáhaiíd rvě'řitel vésti exekuci ,~o~~;Q§ '1~,~ti l~~ikur~ní po,d~tatě, ,m~rž~ 
podstaty přťmo bez ;p!rt1k.azu Y

eI 
ik .' O!, • 3, kOnlk. r. na Jmenl 

dluhů podstaty a: že ) ~rávce' O:~,l 100nikJu,rsnl v p:odsta,ta stačí na úhradu 
v b ~.P - - Ild.-1e, se Sip~nemm nelbo J' cl' 1 v 

~mtrue 'yJla !hledána o:d!pomoc u lwnrl~ur&n.íih k . "',, ,e o, pl,ra F a ze 
c. 2746); Srov. Č. 13586. o QmrSare c. 15532 (Ul. sh. 

nestačí-li po, vzn~ku exekučnfh ritul 
zaplacenJ všeoh nárokit z'a 'pod~t~ÍJO'~u- ;on~urrsni P?dstwta ,k úp1nemu 
kudrn pm jednotlivé pohJ,edá k 'dUSI se spra'Vce podstaty exe
§ 3~ ex. ř. ,č. 15332 (Úr. sb:. VlČ,Y 2~~fO' statou brániti žalobou podle 

,ked ,horLa IkOlnlkurzná po.-dstalÍa oidis:údelll' 'ň'-' 
moŽ!no Ipt'io.ti Ine1 vie-st' Ehned' e:xekúd y

a 1P5·3a7'ti
1
, ('~o 15 dní a neplatia, 

, . . u c. , Ur sb č 2782) 
po Z-ruserl1 k'Oinklul1'Zill utemož'l1lo p:r f ',' '" __ ' 
voHt' e;<ekúciiu Č. 15986 (Úr. Slb" ~.l ;f;~)COrvl konkun::nej .podstaty po-
pohledavO.ry za po'd!statou, ", . Y '" 

nebo zlrušehn&h~, roku, 'aTI'ťe~:o~ t~~fred:mete~~yptř~'I;láš!ky ke :konkursu 
do seznamu .přihlášek -nýbr,Y 1z' u~u :nezj'lsťuJl, am se ,nezapisují 
i iaJ.obou, která ,není ~áZá~~ ~ Je i\fY:tn~hati p.odJIe § 126 konlk. ř., tudiž 
pro ~Onkli'rsni po:hledálllky Č. 161~3!ř0~~~S~b.k'~~;1~3,ihO řádu platíCími 
.pro "a~oby", pahl.dávky <I t . ). 
ního- řádu sou:dn:ího s om::z~O' :S, at~1t1 ,~!latl všeobecné předpisy dvil
a I~e i'e zalŽa,lo~ati' též určo~a,~F 1) vy ~ef1ym, "'I, ~ 126, 'Odst. 3 kot1lk. ř. 
c~ 1. s. Č. 16132 (Úr. sb. č. 3309).W1<>bou, MClt Jen za pndininek § 228 

~~~~~j~í 1~~ř~~.~k~,~u:~ ~~V:~~l~je na ,zajišfo'V,ací ~:ekuci č. 16973. 
po:dle § 371 Č 1 ex v ( Sal'Vrhu l11>a lP'ovulem zaJJlst"ovací exekuce 

,. . r. if1a ovenSl~u a PodJk R . § "24 
v znelní § 5'1 zá!k. ČiJ.. LIV:1912) :d' I " ',us~ ..., ex. zák 
staty, tvrditi nebo doložiti ve,' ve e~e proti. Ispra'Vcl kGnkursní p'Od-
konJk v ." ,z se mar.ne -pokusilI o postup dl § 12~ 
-v' • r., ~m ze lmnlkursní podstata; st ",~ Ik '. po e, u 
c. 1'6973 (Ur. sb. Č. 392.7). aJCl usPOlkoJenl Jeho naroku 

§ 127 (uspokOjení nároků správ e pod t t . .,. 
a da'lších ,~onik. ř. C ,s a y) VIZ tez Judikaturu li §§ 79 
odst. 1: netrrval_li správce ik Ik . 
zrušen-ím konkursu na Ziap~:el~r5J~~160dst~:t~yZ ,j3Jké:ho.koli, důvodu před 
hradu hotolVých vy'drojt't a na odme'n o "Za:JI~ 001 svych naro-kt't na ná-
zh' . h " u za namanu (§ 80 100 k ') y~la Je IQ lPohl:edá:Vlka z1'uše'nÍlm k ! k ' 'll! . r, , po-
slalou (§§ 49 50 'Non~ r") , 16~:4 ur~u povahy pohledávky za pod, 

. ' . . c. ~, (Ur .• b. é. 3402) 
odst 2: Jl1eJde {} kOllelČ'né roZihoooutí ku . 
odst. 2 ikonk. ř., by,I'O,"<li' u,Io0eno' s r~ !sniho SGU~U ve smyslu § 127, 
c e,fl' í~ dávky podle čL IV" odSlt.' 1 zcrzcaN~l ~AO~~UTSlTII podstaty z a,p I 'a
kursnlm správci v máh'3Jti .' . 7'%Jf 1936, -ktelliou -lze na kon~ 
~ipus,tný dov-o~'ací ~~urs piO~~:k§§ljl~ir:Q~~s~~'vémuto 1"Ozh~dn:utí jest 
(Ur. sib.č. 3722)' sro~ Č. 16730 (U' ' b " a 188 konk. L c. 16732 ,. r. s . c. 3721), 
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pmti mzhod!l1utí rekursnilio soudu o. nárocích správce 'lro'1111mrsní pod
staty není da1lšíhG ,opmvlTIého pl'IOstřediku, ať 'ono rozhodnutí }est opřeno 
o hmotné, neb.o o fovmá~n~ práN'o č. 16863 (\úr. sb. č. 3822). 
netpřfpustl1Jo:st dovolacíh,o re!kufS'\l !\yrorti rozho'ooutí rekursního soudu, 
jehož p,ředmětem jest, zda má býti ,podle § 20 vlád. nwř. č. 115/1931 
základem pro úprarvu zvlláštni odměny správ.ce konkursní pod-staty 
sazha Ú'hrnný'clh.odlměn A, ip'řipojelfl:á k řečenému vlád. 'nař., či zda má 
býti. odměu3J "UipmV'eil113. podle § 2Q." odst. 2 uved. vlád. nař. na základě 
jednomvých položek, ať jde () číselnou ú'Prarvu zv'láš-uní odměny, anebo 
n usnesení. :rmzhodujkí vůbe'c o této odměně (o tom, padle }aké zá
klwdn,y má 'bí'ti výše odmě,n~ určena) č. 16057 (ú,r. sb. č. 3254). 
odst. 3: zállohy iPO'~oq'ené správd konkursní podstaty suú správce upo
třebiti k zap-raMení pohledárvek za podstatou jen v mezích § 50 ~O'nk. ř., 
stalľo~li se 7Jřejmým, že pod:st3Jta nestačí lIla úhradu všech pohledávek 
za padstatou Č. 13528. 
správ'ce -konUmrsní 'P'odst3!ty nesmí ze zálohy, která mu l(xJ'vQllena, uhra
diti srvé '.osobní výdal'e, Meré pm ip!QIdstartu učin~1, nepřih1ížeje 'k osta,t
nÍlITl pohl:edálVkám za podstatml, jichž z8.IP~ac-eni- hylo na: ,něm žádá·no, 
n.ýbrž tehdal, iI1iestačí-1i podstarta lna úp11I1ioU úhradu všech hotových vy
dání, musí, i je jen po:měr:ně hmdili Č, 13628. 
zlapl:atil-!1'i (srazH.-li si) spráJvce kOlllkutsní po-dstaty ze zMothy, .'která mu 
by.h ip'OIV'Q!ľena, ,vke, než Ip-ři Inedosta1"ečLI\lo,sU ,podstaty hy~ .p-'olVinen (opráv
něn), odpovídá ',podil,e § 79, ooot. 3 konlk. ř. z,a majertkolVlQu újmu všem 
účas.:tJn~ků'.ffi 'a tetu, komu byI'O zap'l'aJceno vice, mú-že býti .k vrácení pře-
platku doháněn ža:lobou pro bezdů'V'od:né O:bo:hacerní Č, 13528. . 
dáwku p.od!:e čL IV, OdBl. 1 z~k. 'č. 144}1936 jest vyměi\i1i i ze zálOhy 
na budoucí úh-rlOllllQU odměnu (§ 127, odst. 3 kunk. ř.), která 'byla určena 
a správci vyplacena již 'Před účin,ností ziÍik. Č. 144/1936 Č. 16732 (Or. 
sb.č. 372,2). 
ods-t. 4: třebas byl'a pMká-záJna útratová IpobIedávka !podle rOlmrhGvého 
usueseu1 sprárvci kon:kurnuí ipodstart:y, nejde o jeho osobní nárok, nýbrž 
o -po:hledáN'ku !kQlnik:u.rs:nf po!dst3li:y samé, zú6astni1-li se slprávce kon
kursní IIJo'dsita:ty rozvr-huvého řízení v této rvI1astnosti Č. 14355. 
§ 129 (uspokojení konkursnícb věřitelů): s uspo~oj{),"áním loorukursnich 
věřitelů ,nelze s-e:Člká'Vati a-ž dO' zpeuězooi ceIé úp.adkové podstaty, ,nýhrž 
jest s ním započíti ihned, j'alkmiLe j.sou získány dostateč'né hotOiVOSti 
Č. 14907 (0'1. sb. Č. 2445). 
§§ 141 až 164 kook. ř. (nucené vyrovnání): 
§ 142 (kdy je nucené vyrovnání nepřípustné): k výl<l.du § 142, Č. 2 
kon:k. ř. Č. 14814 (0<. sb.č .. 2387). 
náv1"h na Inucené vyr,olV,ná,ní lPředp-olklá:dá, že úp-adce v době podáni ná~ 
vrhu -jeslt ochoteni zú.óas-umti se 'nuceného vyr:OIVnad-ho řízení o'biasněním 
svého m.jetkov·ého stawu Č. 14814 (o,r. sb. Č. 2387). 
rneplředlložil-li podrobný sezn'am jmění, rozhoduie, Z!d!a jest nebo může 
si býti vě'dJom, že nepiřiedlložemím sezmllmu to'ho .J1esp1ln~ předpoklady pro 
přípustnost .návJ1hu .na vyrovnán, č. 14814 0Ú'1. ·sb. Č. 2387). 
§ 149 (práva oddělných věřitelů): kO[1%ursní věťirtel, kter)'7 je osobním 
věřitelem a jemuž zároveň :přísluší práv,o n:a oddělené uspokoiení, má 
v nUCeifl(~iffi vY110vmruní nárok na Jwotu z cel é osobní poh'ledávky tak, 
}ako by neměl práva na oddělené u~oikŮijení, ale to p1atí jen .potud, 
pokud nebyl .p f,ed usk II t eč,n ě:ním v y r ovn á n í uspokoj.en z věci, 
kterou jest jeho pohledávka zajištěna; byJ,o...ln však věřiteli ji~ před 
vy.l1orv:naCÍ.m rokem Z Ů' ll' é věc i _z,wpbcenD, SIl1ižwje se o _.±akto zapla
cenou částku jeho _pohledávka a Hm i vy-mViI1ací kvota z ní Č. 16986 
(Or. s,b. Č. 3939). 
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§ 150 ~prá~a. věřitelů _p~staty): nároku s.pravce konkufSlní odsta . 
na vypl.cem Jeho "ohll~dav,ky z~ podstatou (§§ 49, 50 il<;onk. l) od7 
§ l?O konlk. ;" ne.I:~ :p~lznati vyhodněJší postavení Inež obdobn'~ u·

e 

:r:orkum ost<:t~m'C.h ,:eI1ltelu za podstatou č. 16374 (úr. sb. č.~) a
§ .!.~~, (z(V§I.~~t vyhody): v úm!llVě, Ikterá byla sjednáma bez souhlasu 
;reT! .u Vv' 0, odst. 2 konlk. r.) a podle rnÍž se úpadce zavázal' ti 
]mout.l vent~le .. po sw~~ení konkursu do slil,l,žeb za vyhodnýoh Podr:ní: 
n~~, jest obs~'Zena. iZvlastJní výhoda ve smystlu § 151 kO\1Jk. ř třebas 
v~ntel v sQilr:'lS'll?~sti s ní slevH č.álst vyrolVt!lad moty a souhrlaJSH '~e zna'Č
~~~.P[10dlouz,emm splatnosti smluvených splátek č. 14454; srorv. Č. 9342, 

§ i54 (kdy je po!"rzení nuceného vyrovnání odepříti): k výkladu § 154 
o st 2 l<~k. r. c. 14814 (Úr. sb. č. 2387). ' 
zda )~~ru. v~hody, v pOSlkytnuté úpadci vyrov'náil1im, v mzporu s jeho hos
P~~1fl~ky.m~v 1??,~ery nebo zda odporuje vynwuámí Slpulečnému zájmu 
vente, ',J'e r~lti ;podle ma.j-etkových poměrů úrpadcový,ch a podJ.e .pravdě
podobneho vysledku konkursního říze'ní Č. 14814 (úr. sb. Č. 2387). 
~§ ~56, 159, 163 (p~á~ni účinky potvrzeného nuceného vyrovnání zru
seru k~ursu): zCllmk!:a-li ,sméneč'l!á pohledávka proti úpadci nu~eným 
~yro,vmu~J., a :a'P&acen.t·,~ vy"rO'VIna~I}~oty, ,neož.ivne Hm, že ji úpadce 
p~ pravo~latn.em nucenem vY'fOvlnam uznal bez směnečné formy č 15754 
(Ur .• b. c. 3057). . '. . 
za }rv~n~ směneOné.ho zálV3'ZJku p.roti SlPoJud:lužn~kům se úpad'ce jehož 
sm~ne:c'Oy ~'IUl~ ~amkl ,nuceným vyrnvnámim, nemúže domáhati ~ráce:ni 
~mle5n7k5Y' n( ťbrz Jen toho, alby 'bylo j-eho p1tf1éní na směnce vyznačeno 
c. 4 Uf. sb. Č. 3057). 
p~ár\~nf účinlky p:ra'V'optatně potvrzeného nuceného narovnání neisou zá
vlsle Lna zrusem kOTIl}{;ursnJho řízení Č. 16847 (iÚr slb 'Č 3'810)' s Č. 4056 Sb. ,no s. . .. , wOV. 
:není~Li ujednán:?- něco ji:n~h?, nepnzibývá p~atnosti záv3JZ€lk rukojmího, 
kte~y se y zarucLI za, -~pIne1ll 'kvoty, ani nebylo-li pak k,onkursní iízení 
zrnseno C. 16847 (Ur. sb. č. 3810)' srov.č 4056 Sb n s 
§ 167,,,(zr,ušení konkursu se souh1~em věřitelů): v ,řize~,í '0 náiVrhu na 
rpr:ohlaser!11 Ikonkursu Jl e 1 z e ohd'O'bně užíti ,srun'kce strunovené v § 167 
,odst. 3, pO'slev~·ní vě~~ k?nk ř. č. 15491 (Iúr. sb. Č. 2m3). ' 
§§ 172 a dalšl (zvlastnt ustanoveni o konkursu na jmění výdělko ' h 
a h?s,,?dářských společenstev): k ",zhornnutío výpočtu dopla!kft je~t 
0p:av·nen ~onk.UJ:~nf l~o'I?i53'ř, jehož rozhodnutI v té přfčilJ1ě nelze napra
~~t\ 6~~~hym ,piflpoJen~m hl3Jsovadho zá.znl3JITI'u konkursnÍlho soudu 

§ ,18~: proti uSln~se-ní rekursu, jímž byilio ipotvaeno usnesení 10 schválení 
vy~O'~tu doplatku, 'v ko:nlkursu lna jmění výdělečnÝ'ch -a ,hospodářský h 
. Slpo,Ie.cetns~ev, '!lem dovolací 1'elku,rs p'řípU!si'ný Č. 17056. c 
§§ 188 az 192 (obdobná všeobecná nstanoveni II řízelÚ ohdobná I 
,nost pr~cesn~c~ zákonů, rekurs) vilZ též hesla: ·s tíž ~ ,o s t 'v kPo ~~ 
~,ur.sn,lm.rlz.eni a dovo'la-cí stí'žnost v--konkurSlllím 
TlZenl a ·l.udlkaturu u §§ 89 a 127, odst 2 Ik.onk. ř. 

podle,§ 188 kornk. .. ř. jest dbáti veškerých předpisů ,o řie;ení ve věcech 
"(~Oil1!1yOhJ 'Pokud ]leh lze obdobně užíti v flmrnkurnním ŤÍ'zenÍ Č i6842 
Ur. sb. Č. 3809). . 
n~ní .dov<:J.eno s1ěž'Ů'vati s.i 'l1a rozhodnutí jen pmto že j,e odůvodněno, 
ack'ŮIh'.:. ~ákon odŮN·odně:ní .nepředpisuje ,č. 14314. ' 
k §P06uZlh §§ 1~7 a 188 c. ř. s. v řízení ko.nkursním viz Tom. Č. 15656 
u 9 konk. r. 
us.ta·11'0ven! odst. 3, po,slední věty § 167 nelze obdobně užiti na jiné pří
pady v neID neuvedené (na ří:zení o ná'V'rhu na p.rohlášení konkursu) 
C. 15491. 
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k užití §§ 232, 233 c. ř. s. v k011lklWSním řízení Č. 16324 tl hesla: v y
rovná,ní zemědělské. 
vyměření dá'V1ky podlIe čl. IV zák -č. 144/1936 přis1ušným konkursním 
komisařem itlenÍ úkon nesporného Hzení, nýhrž je to úkon konkursního 
řízení č. 16730 (Úr. sb. č. 3,721). 
proti souhlasným usnesením o vyměření dávlky podle čl. IV zák. č. 144/ 
1936 ,,001 další opra'l'ný prostředek č.I'6730 (Úr. ~b. č. 372!1). 
pří:pustnost ,dolVOIladho rekursu proti zaměňujkímu usnesení rekursního 
soudu, jde-li o vyměření dávky "odle d. IV zruk. č. 144/1936 č. 16732 
(o,r. sb. č. 3722). 
k užití § 428 c. ř. s. v konkursu viz rozh. Č. 14886 u § 69 konlk. Ť. 

Konkurs veřejný viz heslo: zaměstnancí obec,nÍ (§ 6 zllk. č. 16/1920). 
Konsolidace viz hesl'O: děd i c. 
Kontingentace cukerni výroby V1Z heslo: s m 10 u v a .n á je m ní. 
Konto kompensačni v,iz heslo: de v i s ov á o pat ř e ní. 

_ šekové viz hesLo-: šek o v Ý ú čet. 
KOntokorent: pokud vz!h~edem lna všeobecné o:bchodn-Í p.Q.dm~llIky mezi indoswntem 

a indosatálřem neihze ijJ'ři. k.ontCYko.re,ntní:m spojeni převedenou směn:Iw pova
žova~ti z'a zaplacenou Hm, že je p'řilp,sátna 'na vrub účtu indos3JntoiVa, pokud 
účet v~aJzuje -dIIu'ž,ný zůstatek, a že má ~ntdQlsatáJř právo -vymáhati směneč
nou hodn.otu na oso:bě směneóně z3iváza1né 'č. 13720. 
čím jest založen mezi smluvd Č. 14693. 
1< :mLOiženÍ kort1,tokou-entniho pomě:ru srf:ačí, že smll!uvce zasílá v určitý·oh inter
va},e:oo dru1hému smIuvci úóetní uzávěrtiky, vyp'lývá·4i ze způsolbu vyúčtováni, 
že jec1no.tlirvá ijJ'1.něIl11 smluvců mruii býti ztbarv,er.na -vztwhu k vzájemným pLněním 
druhého 51mlli'vce, že majrí· býti posUlzována j.en }alko č,l:ánky celku a že ob
č.asnýtm pravidelným vzáJiemným z}išt'oV'.á:ruí'ffi ohchodn~ho s3Jlda maJjí jednot
livé pohlledávky zaJniknouti ve zj;jštěJném sa-Ilbu ta'k, že nelz.e· 'Se jJ'ch zvlášť 
domálhati, a ;neodp,oruje""li druhý smluv:ee tomuto vyúčtování č. 14693. 
,nejde-H o kOlntollmrrent podle Č~. 291 orbch. zálk., lný'bri jen .o obyčejný běžný 
účelt, lze užíti usmnorvení § 14H3 ·obč. zák Č. 16869. 
dokud věřite'l -nékoHka :poihIedárv,elk ikoll1,ané p4atby nelzúčtoiVaiI, může s dluž
ní:kem i po konáni pLateh um:luvilti určitý způsob z.účtoIVání č. 16869. 

Kontribučenské záložny ",z heslo: záložny. 
Kontrolní právo: o 'knntrorlrnÍm právu" ve.řejného -spoleoníka jest zásadn.ě rnzhodo

vaH v řííl,enÍ nesporném, rpřed:poíkláda'jÍlc, ž,e rOtzhodn.uti nezávis.í na zjištěni 
spolflných okolností, jež by mohly býti úbjlasněny jen for:mMnfm průvodním 
řízením Č. 13833. 

Kontumační rozsudek viz heslo: r Ů' z s ude tk pro z m e šik á n í. 
Konyenční pokuta viz heslo-: p o 'k u t a sml II V tll' í. 
Konvokace, konvokační nzeni viz heslo: děd i c. 
Korektor-revisOf vilz heslo: z.am ěstn aiI1 ci s.o uk r'O mi . 
Konnidelnik viz heslo: ,po j i š t ě'll í pe Itl s,i Ij tl í. 
Kostelní konkttr'ooční příspěvky viz he~slo: dra -ž b a v lil u cen á ne m o v i t o s t i 

(§ 216,é. 2 ex. ř.) č. 14669. 
_ věci. Vli'z he's.lo: nabytí vl.astnictví (§ 367 obč. zák). 

Košerák viz hesla.: IP' .o řad op r á, v a. 
Košicko-bohuminS'ká dráha ,viz heslo: dr.á h -a. 
Koupě krycí ,v~z heslo: s ,111' IlO-ll vak u \fl n í. 

_ na zkoušku viz ihesLO': s ml o tl 'Vak u:p n í (§ 1080 obč. záJk.) rozh. ·č. 14884. 
_ pře.dlku:plní 'právo viz heslo·: pozůstallost zák Č. 68:108 'z. z. čes.). 
_ zpáteční zpětná) vci;z hesl.o: smlouv'a kUlp,nÍ § 1068 ,obč. zák 

Krádež vtoupánim viz heslo: po i i š t ěn í ..sm~l u v n i p.ro ti šik o 9. ám. 
Krru'ovstvo Mad'arské viz též hesla: .měna, pozemková reforma, S!lo

ve-nsko a P'odk. Rus, soupis .pQhledávek. 
druhý odstavec § 11 vl. nar. č. 576/1920 o men ona Podk. Rusi bol zme
nený, potkial' ide o vklady mad'a-rské, člálnkom 1. úmluvy Č. 55/1930 tak, že 
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pei'lažité vkl'ady z dOby pred 26, februárom 1919 sa vy-rovlll:a'ly c1ea:dngom 
podl'a oddielu V, úmlUlvy, V1klady po-chádzajúce z doby od 26. febmára 1919 
do 23. októbra 1920 sa majú vyplatit' V' koru.nách československých podl'a 
kl'úča, stanoveného cit. vl. nar. Č. 16263 (úr. sb. č. 3380). 

Krámské zařízení viz heslo': převzetí dluhů (§ 1409 nbč. zák.). 
Krámský řeznický viz hes·lo: pojištění ,pe'nsijní. 
Krevní zkouška viz hes1a: dovolám'i (,§ 503, 'č. 2 c, ř. 8.), otec ,ne man

želskS·· 
Krycí jméno viz heslo: j m é fl o ,k.ryc í. 

koupě viz heslo: SI m I o II vak upn í.. 
směnka viz heslo: 5 m ,ě nlk a kry c í. 

!Křivé svědectví vie; též heslo: O' lb 11 'Ů' V a ,ř í z e \fl. í. 
- odsouzení strany -pr'Ů zločin podle §§ 5, 1'97 a 199 a) tr. zák jest pře

kážkou jejího' výSlledm jako sUralny č. 13697. 
Křižovatka viz heslo: automobilový zákon rozh. č. 13546 a 14845 II § 2 

au tom. zák. 
Kumulace exekučních prostředků vi,z heslo: ,e,xe,kuc'e (§ 14 ex. ř.). 

- žalob vi" heslo: so II těž n ek a'Já (§ 15). 
!Kúň vojenský Viiz hesla: ;náhrada š!kody (§ 13,20 obč. zák.), pořad práva 

(v~j~ko). 
Kup: děd i c tví viz hesLo: děd i c tví. 

- jinak vj,z hesiJo: s'mlouva kupní. 
Kupec: bylo-Ii vy-rnvna'CÍ řízení za!hájelIlO o jmění f.irmy kupee j-ednotlivce, bylo tim 

zahájeno o jmění! kUlPce jednoilli·vce \Ol výhoda § 12 VYf, ř. se týká kUlpce 
iednotlivceč. 13463. 
obecní výděJ.eč:né podniky (elektrárny, pIY1l1árny atd.) j-sou kupeokými !pod
ujky a obec je IPmv'ŮiZJuFcí jest -kupcem rpllIlého práva (za podmínek zák. 
č. 183/1928) a Jest povi.runa vés,ti podnik pod fj-rmoll, již musí býti proto
kolována ,č, 135-37. 
spollečenstv'Ů, kte,ré poskytuje úvěr svým členům a přijímá za tím účelem 
Vildady i od l1ečlenů, jes!t rkupcem p1n:ého práva č. 13624. 
týká-Ii se zaža!lO'vaná pohle:dávka podniku vedeného nadále p.od firmou ze
mřeleho zůsta'Vitele ,na účet pozůstarlosti, muže býti 'žwlována 'Pozůstalost 
jako, kupe:c pod routo firmou č. 14356. 
podá-li vymáhajíd vě,řitel exekuční návrh pod bývalým kupeckým jménem, 
jde j-en o nespráv:né OIZllaJčení, které možno vž-dy opraviti ,č. 14203. 
jednotlivec viz hesla;: f i ,r m a, IP ,r o k II r i sta. 

Kupecké zadržovací p.rávo viz 'heslo: z a drž o 'V a cíp r á v .o k u pec ok é. 
- zástavní právo viz hes1o: z á s t a v fl í P r ,á v o. 

Kupony v,i'z heslo': ptřídav:ky. 
- d I u Ž:fl í. c h Ú op i s ů viz hesllo: s m I o u v a o z á p ů j č c e d o I a r á v é. 

Kurs viz heslo': m ě II a" 
devis (d' e v i s ov ý) viz heslo: m ě,n a. 

- přepočitacl viz heslo: m ě:n a. 
- valut (v'a'i:utový) viz heslo: měna. 

Kursovní diference ~ heslo: m ě fl! a, 
Kusost řízení vIz heSllo: d o vol á 'll í § 503, č. 2 c. ř.· S. 
Kutací právo vh ,heslo: h 'Ů r y, 
Kvitance: kolkOVý poplatek náleží k nákladům IkvMalll'ce c. 1373l. 

pokud _nelze v d'lužlli~kově žádosti o Zlpoplatněnortl kvitanci s,patřio'Vati zmoc
nění věřitele ve smyslu § lO02 ,abč. :?áJk. k zpopla,tnění č. 1373l. 
dIužnák nemusi se spOkojiti s potv!CzenÍlm o zapdiaceni ve _formě obolwdll'i 
korespondeI1'ce, ,nýlbTŽ jest opi.rávněn žádati kvitanci, t. j. písemné vysvěd
če-ní, že záva'Zek byl stplně!n; toto. vysvěd<č_eni podléhá poplatku č. 13731. 

Legitimace násled.ujicim- sňatkem Z85 

, ) . hl' plná moC presumptiv,ni. 
f~t ~~?ež~~C!. ::~~de~Z Sl'oe;~i dluhu u, ~o.udd"l "hod:přel-li, věř~~l (v§Yf:~~ d~~~~ 
nÍlkovi kvitanci (§ 1426 obč. zák,) a vratitt lX OpiS o zavaz 
zák.) č. 16736. 

Kvitančni poplatek viz heslo: k v i t a 'll c e. 

Kvota vyrovnací viz heslo: vyrov'~á~í.. heslo: konkurs (§ 149 kOlllk. ř.) 
__ v.nuceném vyrovnaní VIZ 

mzh. Č. 16986. o • ro 
Kyselina uhličitá: výroba '~YS~1il1Y uh~ičjté zb ~y,~~ )inŽ~~~~~~r :~:I~e~~ ;5e;!obch~ 

vozo'Vá1nÍm obchodm (cL 271, c. 1 a Ci • • 

zlÍJk. č. 13732. 

Laborantka 'v lékárně viz heslo: pojištění pensijni (§ 1 zák o pe-us, 

poj. rozh. č. 16303). . 
Laesio enormis viz heslo: zkrácení přes polov.lnu ce~'!, . rozh. 
Láhve pro limonádové, SOdové vody a pod. viz heslo: s o u t e z 11 e k a I a 

č. 17044. . dl § 503 o ? c ř s) 
Laik soudce viz heslo: d o vol á.n i (dovolací dvů-:od po I 'e , ' c. '= • , •• 

Lákání (získávání) zákazníků viz heslo: s 'Ů~ II t e z ofl ~ ok a 1 a. 
Lanová drába viz heslo: IP ř í S lu š e:ll s tVl (r.o'Zh. c. 16383). lázní 
Lázeňský host viz heslo: n á hra -rl a š k 'O' d y (odpově:dlnost provozovatele 

rozh. Č. 15915. . d ,oť ského 
V' d' .. mocným bahenm obkl a y z plS au 

Lázně: lázeňští sluhov~, ~te:l aV~ll r.~t i pozornost stížnosti nemo,cného, že ho 

~~~f~pl1~,~el~:;.lk~~~O~;;a z;r~~:sena ?:;:~ ~~st~~!l~!~n~nýb:~~ře~~b!~~ 
zněla všeobecně; Jest pOVlnnO;Sti

k
, SlU~Y'b~l~sti ;eJ·ména zda cítí rpále.ni na 

se ho sám dotazoval, zda a ]31 e ma ' , . 
určitém místě těla č. 13361. - y h v 16474 

o • 'h d °kody (odpovědnost) při hone roZ .C. . 
Lee VIZ heslo: na _ra' Y s' ( 132~ b'" 'k) náklad 
Léčebné náklady viz hesla: n á hra d a š k o d Y § v <> c. za . , . 

;p odl e § 1042 O' b č. ~ á k. . , v • 'll . ch z a m ě s t-
Léčebný fond viz heslo: voj i š t ě'll í tl e moc e n s ke,' e reJ' Y 

'lla.ncu , ) -- ·· ... tění 
Léčeni viz hcsÍa: n á hra d a š k o d Y (§§ 1299, 1313 a) obč. zak. , pOJ' s 

rp e II s i j ,TI í s o ,ci á ln í. I· . v d sta 
, . , d ' :l legalisaci TIa vkladní Istl'lle za 'O- -

Legalisace: je-stliže knth?-'V-~l SOUl ce u,zma kl d \Tlastnického práva a usnesení 
te,ónou a povohl-lt pod e Dl v' a . h t t li a správnost 
to se s~alo pravQlP!at~ým, neláze t~práV~po~;u t~ ~1~tn6s~S :~louvy č. 1316R 
knihor\rmho usnesem prezlkoum va 1 ve '_ 

Legát viz hesla: odkaz, pozůstalost. 
Legatum nominis viz hesto.: odkaz rozh, é. 16817. .. "'š' sou 

) klad ' kompetenční konfakt mezI neJvys lm -
Legionáři (zák. č. 462/1919: ,ny 1 t ti ustM10vení zaměstnanclt »Státního 

dem a řádnými soudy v. ot~~cke 'hP a n.'t" č 462/1919 dodatek ll. k roč. 1938. 
nakladatelstvÍ« podle leglOnars e () za. . 

Legitimace k dovolání v~z heslo: d o ~ 0.1 á n i. 
_ k odvolání viz heslo: o d vol a 'll 1. 

k_rekursu viz heslo: oprávnění k rekursu~ _ 'k 
. v. ení viz heslo: nes -p o r n é říz e n i (§§ 6, 37 ne-sp" ZaJ .). 

v nespomem rtZ • Y ní ke sporu 
ke sporu, k žalobě viz heslo: op r a v ne tr' onium) (§ 161 obč. zák.): 
následujícim sňa~kem. (per~ sUdbseqd!'t~t S ~fz/7ešiti v jiném sporu jen jako 

utázku manzelskeho puvo u ' I e e 
otázku předurčující č. 13968; srov. č. 8202, 14951. . 



Legitimace následujícím sňatkem 

při?l~SjJo~li ~e ne,?: a.ll.ž e I s ~ é. dít ě ~. e "fy á k o n a k Dozůstalosti po 
sven, otel, Jest pfljatl Jeho dedlckou pnhlasku s omezením že doda
tečně předloží průkaz o tvrzené legitimaci následujícím sň~tkell1 jeho 
matky se zůstavitelem č. 14393. . 
legitimace nastá'Vá ipso jme sňatkem č. 14498. 
J;?stup soudu při žádosti dítěte, aby poručens],ý soud požádal správní 
urady o vyznačení legitimace v matrice č. 14498. . 
otázku, zda nastaly rpodmfnky legitimace per subsequens matrimonium 
,která nastává sňatkem rodičů dítěte, řeší Jedině soud, nikoliv však v~ 
sporu o uznální nemé!lnželského otcovství č. 14951· srov. Č. 14498 13968 
8~. ., I 

legitimace následujícím sňatkem brání žalobě o uznání nemanželského 
otcovství, dokud nebyla zvláštním sporem prohlášena za neplatnou 
třesas rr;a~riční úřa~ dodatečně k přikazu dohlédadho úřadu provedl 
zmenu zaplSU v matnce v tom smyslu, že dítě jest nemanžeaské č. 14951. 
matriční zápis Inemá význam pra\éotvorný č. 14951; srov. Č. 14498. 
legitimace d!těte následujícím sňat,kem :předpokládá, že ditě bylo zro
zeno z manzelky a zplozeno manželem před jejich sňatkem Č. 16191; 

.srov. Č. 6166, 8202. 
?tec. zapsaný vY'~načením legitimace následujícím sňatkem v matrice 
Jako manželsk)T, se může ,kdykoliv domáhati ve sporu proti apatrovníku 
usta,il'ovenému k hájení manželského původu dítěte, zjištění materiá~ni 
nesprávnosti matúčniho záJpisu č. 16191; srov. č. 6166, 8202, 17094. 
~ítě jest oprávlněno k žalobě, kterou se domáhá, že nebylo zplozeno 
~!~, :~d? uznal .Jn,emanže:!ské otcovství k žalujicfmu dítěti, a že není 
unnna Jeho le:glt!mace ~ásj.edu'jící~ sň~tkem (§ 161 obč. zák) jeho 
:natk~; taJ~ovou za-lOlbu Jest podatI prot'l opatrovníku k obhájení man;' 
zelskeho pu:vodu č. 17094; smv. č. 6166, 8202. 

Léky viz heslo: I é kár n y. 

Lékárny (zák. Č, 5/í907 ř. z.) viz též hesla: pojištění sociální, pozů
stalost. 

v n u cen é pro pac h t o v á II í I é kár 'll i c kéž i v n o s t i (koncese) viz 
heslo: pac h t v n u cen Ý (rozh. č. 13322). 

ex~kuci vn.uce:no~ ~právotl !ékárn~c~é ~i:v?O~ti lze vésti jen tenkrát, pro'VO
zuJe-I! povwny lekarnu s vice nez ctyrml pomooníky č. 1450l. 
po~u.d prayojJlatným !~ovole.ním exekuce zaJbavením a přikázáním k vy
bra?!. pohled~vek,. y kter; povmnému lékárnílkovi příslušely za dodané léky 
a leclvo Pf?tl ».~ye;ehn~emu fo,?du ve,řejných zaměstnanců« a proti »Okresní 
ne!ll0~,e,~ske py?Jlstovne<<; vzmklo hmotněpráv:ně platné zásta'Vní Iprávo vv-
maha]lciho ventele na techto pohledávkách povinného č. 13177. . 
okresné ~emo~ensk~ poisť?vrne nie sú povinné platit' lékárňam heky, ktoré 
boly vydavane protI lch zaka'zu č. 15651 (úr. sb. č. 2963). 
k~mc~sovaná lékárna jako IP o dni k může býti ve s rp o I u v I a s tni c tví 
nekoh~a o s o b, třebas nemají všechny koncesi k provozu lékárny č. 15884' 
srov. c. 5979, 13047. ' 
~mluvy o,kresných nemocenských poisťovní' s lékárňami o úprave odberu 
hekov . p~lstencoy od jednotlivých lékánní možu byť menom okresnýoh' ne
mocenskych pOlsťovní platne sjednané len na spoloČ!nej schodzi predsta
vens!y~ a doz?:~č~e~o v~bo:r? č. 16148 ('Úr. sb, č. 3232). 
p'en~IJn!m~ ;p~Jlstem ~zak; ~. 26/1929) nepodléhá laborantka v lékárně, je. 
jlmlZ; pre~laznym za:nestnamm bylo Qioeznamovámí se s uložením preparátt'! 
a . z~Qib, obsluh~ v,:hy, odvažování prá'šků ze zásob, jejich balení a vydá
va?!; nerozhodu.le!. ze byla zaměstnána též pracemi spojenými s prodejem 
prasků, nebyla-ll JImi zaměstnána převážně Č. 16303 (nr. sb. č. 3426). 

Lhůta propadná 
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lékárenský podnik je předmětem pozůstalostního řízení č. 16923. 
je-Ii součástí pozůstalosti lékámnický podnik, iest při jeho ocenění přihlížeti 
k jeho immateriální hodnotě (k okruhu zákaznictva, zavedenosti a oblíbe
nosti obchodu a k jeho zaru'čené výnosnosti) č. 16923. 
přihlášený dědic, jemuž byla S'Věřena sprárva pozůstalosti (§ 810 obč. zák. 
a § 145 neS}). říz.), jest až do odevzdání pozůstalosti povinen ,podávati 
z její sprá'Vy účty, a to i tehdy, když pozůstalá vdova, která podala dědic
kou přihlášku, provozu.je lékárnickou koncesi vdovským právem (§ 15, 
odst 2 zák č. 5/1907 ř. z.) č. 17003. 

Lékař viz heslo: náhrada škody (§§ 1299,1313 a) obč. zák.). 
nemocenské pojišťovny viz hesla: po:jištění sociální, 
s m 10 u v a sl uže b n í. 
v p orně r u s I II Ž e b ním viz heslo: s m I o u v a s 1 uže b n í mzh. 
č. 1682,7. 

Lesní hospodářství: ochrana zák č. 74/1933 se nevztahuje na lesní hospodářství 
č. 13438. 

- služebnost (cís. pat. č. 250/1853 ř. z.) viz heslo: fl I uže bn o s t I e sní. 
Lest viz též hesla: n e p I a t n o s t s m 10 u v Y pod 1 e § 870 o b č. z á k., P o -

jištění smluvní. 
vzd<iÚní se ža:lobního nároku při zpětvzetí žaloby, které bylo druhou stranou 
přijato, není účinné, bylo-li přivoděno lstí druhé strany č. 13830. 
nárok 'na náhradu škody (§ 874 obč. zák.) přísluší poškozenému i proti' tomu, 
kdo je mimo smluvní poměr, došlo-li k sjednátní smlouvy pro jeho lstivé 
jednání Č. 15142. 
jde o lest ve smyslu § 870 orbč. zák., jestliže ~pmstře:drkující zástupce pro
dávajícího tvrdil vůči objedrtateli (venkovskému obchodníku), neznajícímu 
pravý stav věci, vědomě ,nepravdu (že nabízené zboží objednal též jiný 
soutěžitel 05jednatelův) v úmyslu objednatele oklamati a tak od něho zis
Ikati objednávku; objednáVika takto uzavřená jest naříkatelná i tehdy, šlo-li 
na straně objednatele o pohnufku (§ 901 obč. zák) rozhodujkí pro jeho 
vůli uzavříti objednávku a nezavazovaLo-li prodálvajídho ústní jednání, ne
pojaté do písemné objednávky, která byla vyhrazena písemnému potvrzení -
č. 1692'l. 
pohnul-li zprostředkující pojišťovad jedna,tel (před účinností zák o poj. 
smlouvěč, 145/1934) pojistnfka k sjednání pojistné smlouvy, nemá jeho 
ústní ujišťování, třebap. nesprávné, vlivu ,na re:lativmí platnost pojistné smlou
vy, jestližt ,nebylo pojato do pojistného návrhu; jestliže však použil při 
tom lsti a pojišťo'Vna meb osoba za ni oprávněná k právmímu jednání, zú
častnila se na jeho lstivém jednání meb o měm v době přijetí pojistného 
návrhu věděla nebo věděti musila, má i omyl po~,istnfka v pohnutce vHv na 
platnost pojistné smlouvy č. 16953. 

Létací exekuce viz heslo: ex e k u c e (§ 69 ex. ř.). 

Letectví: pokud šlo o úmluvu ve smyslu § 39 zák. o letectví č. 1720/1925, vyluču
jící odpovědnost podnikatele leteoké dopravy za škodu č. 13268. 

. Ležící pozůstalost viz heslo: IP o z ů s t a 10 s t. 
Lhůta čekací viz heslo: pojiištění smluvní. 

dodatečná k p I a c e ,n í poj i s tn é p r é m i e viz heslo: poj i š t ě n í 
s m I u v ln í (§§ 28 a 29 zák o poj. smL). 

- k plněni smlouvy viz heslo: smlouva (odstoupení od ní 
podle § 918 obč. zák.). 

garanční viz hesla: s m I o u v a o dílo, spr á v a pro vad y. 
promlčeci viz heslo: pro mlč e n í. 
propadná (p rek lu s i vn í) viz též heslo: I h ů t a pod! e § 933 ob Č, zák. 
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pro otázku, zda žaloba došla včas h d' v 

obsahující žalobu b-)~la skutec'ne' 't
roz

. o t!J~e, ze doporučená 
soud v d '. pos OWIi.ffi uradem dodána ' 

,ll pre uplynuÍlm propadné lhůty a nezáleží ,na tom plClsluslnérnu 
~~x:na na oibváIc~ zásilky, a že úřec1nflk podatelný poté O',",,,'z<1,;' 

.. J .om~ z nek-ollka soudů uvedených na obálce Č. 1683"-
prupadna VIZ heslo: poj i š t ě n í sml II V II • I, 

ztráta lhůt viz heslo: z t rr á t a I h ó t. L 

podle § 158 obč zák' k z 'ť C , .. , želsrkého : dO", ~poce 1 v,nmeSl.cm lhůty stanovené k popření m 
pUVOI:li dl,tete staJCI že nab I vy v an .. dítěte jeho tnan,želky t j tatkovy' m z ~ urbcl e yedo~osti o fl<lirOZ

eni. 
(rpravdivo f) , dO' .. ' , -pUDse' 'll, ze o lejí sp,ol"hliivD~ii· 
~ tom "DO~I~áz~f:lOduv;Ovdtdl :pochy~ovati; crJ.evyžaduje se však, aby zpráva 

.' ura II manzelky neb osoby 'ed ." .. , 
stoupení Č. 17004' srov č '10069 Sb v J nalICI v Jepm za-

podle § 904 obč 'k . .:" " ~, s, a c. 4415 Ol. U. n, ř. 

fo~~~r :~~~t~nr~~:i;~~~~~tliJ:::lr~m~~t~l,n~~~?i~~~á~~ě~;~~Z 
níku možnost, spláceti ~uh ~e I, lhnlt~r~ byl p:?VI?en po~~ytnouti dluž
lhů1ty nové směnky; ;nemohli-Ii se 8mL~~c.i ~ ftl:J~~v. p.? 1~1'~paddě ~a tyto 
z toho vyvozovati v "t I v', pncme 0.10 <noutl nelze 
řiteli 'Ponechati s~u~~i z~~d~~ :{~:6Ia~o~~ Ismb~nky!,' ný·brž málež~lo vě-
,~osti určil dobu plnění Č. 13385. Y Q. c. zak, aby podle stuš-
umluvou, že jest konati na pohledá k l' tk V' v, ~a1<I;~43~á, nebylo ponechá11o kon:n~ s:pfát~ p~~ k~~~~~::ěedu~~:g~' 
i tam, kde hylo plnění pone h' rb O' určiti dohu plnění podle § ~O:Ifl~ř;t~ l'ětOVUlbI prá,:.nic~é osoby, má soud 
úmluva že ' b 'f " v ' l' V Y o 'c. za'k. c. 13543 
prcbva ~ce I~,:,Ž ~~,~~=nož~,o~~e dl~žn:'k?t'YY liIbovůle, omezuje' věřitelova 
se dá« č,. 14329. ' ma prOl 1 »podle možnosti« nebo »až 

odložení splatnosti pohled' Vik v v , ce,si Č, 14819. a I y, az za1lorvarny dosbne hostirnskou k011-

kmdo~ se t~Očírnb,á !p1r.?mlčenÍ Ipohledávky, jejíž z. aplacení sJí.bi1 
,znos I ne 'O az se dá Č. 15279 dlužník podle 

sHbil-,lli drluž'n~k splnHi rpodl~ mož', . o .. 
mosti po .případě i do bud-ou on . ntostt, muze"~soudce určiti dobu spla:t-
srov. Č. 3458 GL U. lil. ,ř. a, omu nevadí § 406 c. ř. s. 'č • .16119; 

ujed:námí určité dob Y spl tJ ť ',o.v zá,půj.čiky Č. 16945; STOV. ,t fggJl z~f.Ub~~t n~ní podstatnou náležitostí 

.nebyla-li určena doba spla-tn f o,v, ' . o :v. tJ půjčky podle jejího ú,č,elu po ~~~a~u~edfOJp§urj~btel žádati splaceni zá
bez zbytečného odkladu a na ~ ů'v, ,?,' e v, 4,! ~ní věty orbč. zák. 
InenÍ splatná Č. 16945. YiJJ r]Clteh jest bnme du1kazní, že zápůjčka 

jestliže dlužník nwmíta:1 že z', O' Vik' , 
bylu zjištěno, že zápftjáka j~UJC 1 a

t 
J~ sPla~na podle v jeho 1ihovůlle, a 

druhá věta ůbč z 'k ) • , SI' a ,na pol e m o z·n o s ti (§ 904 
§ 904, třetí věty ~bČ: ~~~eč~~~i4~~C'1Í1 dobu splatnosti záp11j-čky podl~ 

podle § 933 obč. zák • pro I t ., , ' v~~Y § ,1096 obČ~ zák.U~e~I~~rlp~~'~~~~án~h~'fvu§nájemné~O ~odle druhé 
naJemne zaplaceno předem . t' a, 933 obc. zak.· bylo-Ii 
rokem z bezdůvodného obo'lla1es ,rnarolk

l 
na pomětné vráceni čtnže ná-

I'" v ' cem pod e §·1435 olb' '1 • v 

m CUle v rádné lhůtě § 1479 obč. zák. Č. 14143 c. zaK., lemz se pro-

f~o d~~~~,fte~ev~~rá;KojJ~~t~t~e~~~aJě 921~~i6zák; účinky skuteooosti, 

pred.plsu § 1497 obč zák o I' dn ." ' , 
obdobou i II lhtit prop'adnich pO~'le e§m g~~~~~C:o:va;nkí v řÍZeni jest užíti , za , Č, 14766. 
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lhůty k oznámení vad podle § 933 ohě. zák. platí i při smlouvě o dílo 
a mohou býti úmluvou smluvdt prodlouženy, -třebas i mlčky, na př. ujed
náním ga,rančni uhůty Č. 14958 . šestiměsíční lhůtu § 933 obě. zák. jest počítati, byla-Ií věc vrácena 
.k oprarvě, od nového dodání po oprarvě Č. 1518'4. 
propadnou lhůtu podle § 933 obč. zák. lze prodloužiti vůH smlu'V-cú i 
mlčky prDje~e'110u jen tehdy, byla..J1i stall'ovena určitá ~hůta, na př. lhůta 
garanční nebo při záruce za určité vlastnosti dobytčete, které se maJjí 
projeviti 'V u r čit é dohě; ne'jde o takovýto souhlasný i mlčky pr01e
vený projev vůle smluvců o prodloužení propadné lhůtv, zaručil-li se 
prodatel za to, že dobytče netnpí určitou nemo:cí, a!uiž byla stanovena 
určitá gamnč..ni lhůta, třebas podle povahy věci mlčky vyplývající 
Č, 16316; sro,", Č, 4395, 4442, 5049, 6091, 8641, 8692, 

podle § 1097 obč. zák.: nároku na náhradu luákl'adů, rvynalože'ných pachtý
řem na rplody, které zam~šlel vytěžiti ze Sp3JChtoiVianých .pozemků. (ná
klady ,na hnoj-eni, osev a pod.), musí se pachtýř domáhati v propadné 
šestiměsíoČ-ní lhůtě !}Jo V'rácen,i (vyklizení) ;pachtované věci prorpachto
vateH, a to i tenkrát, když došlo k předčasnému zrušení pachtorvlní 
smlouvy; sjednané 'na určitou dobu č. 16729; srov. Č. 3028, 3035, 6089, 

12228, 
podle § 1111 obč. zák.: platí pro domáhání se náhrady škody vzniklé proti 

smluv:ním uživáJním nejen v těchto místnostech, ale i v dalších částech 
proria'jimatelova domu, .přimo s'Ůusedících s najatým objektem č. 15997. 

podle § 1486 obč. zák. viz heslo: pTomlčení (§ 1486 o:oč. zák.), 
podle § 1487 obč. zák. viz heslo: promlčení (§ 1487 obč, zák,). 
podle § 1489 obč. zák. viz heslo: .promlčení (§ 1489 obč, zák), 
pOdle § 37 směn. zák.: pri počítaní .Jehoty, určenej ,na rprotestovanie zmenky 

v § 37 zmeJ1!k. zák, sra na sviatoČflé dni vóbec nehradí č. 15272 (Úr. 

sb, Č. 2709), 
procesní viz též hesla: ex e k u ce (§ 65) a 5 ti ž n 0'5 t. 
v čizení o odmitnutí soudců viz heslo: smě n e č n é říz e n Í. 
k opravnému prostředku viz též hesla: -rl o 'r uče rn Í, p r a c o v 'n i s nud y 

(§ 29 zák, o prac, soudech), 
obsahuje-li usnese-ní jednak rozhodnutí ve věci nesporného soudnictví, 
jednak rozhodnutí v e:xeku:ční věci, rOíZhoduje pro. otázku včasnosti 
oprav,ného prostředku proti němu další reikursní lhůta patnádidenni 
Č. 15507; srov, Č, 9223, 1519l. 

v řízení sporném: ustanoverní § 29 zák. o prac. soudech o pat.náctidenní O'd
volací lhůtě lp-latí jen o odvolání z rozsudku pracovnírho soudu a o od
volání z 'foz,sudku zvláštniho oddělení olkresníhc· soudu pro spory pra
co'Vni, inevztahuj-e se však na řízení v ,pracovních sporech projednáva
ných před řádnými okresními' soudy v místeoh, kde nejsou v činnosti 
aJni pracovní soudy ani zvláštní oddělení okresních soudu pro spory 
pracovní Č. 13342; dnes viz čl. IX nov. č. 161/1936 a ,roz'h. ,č. 15217. 
patnáctidenní lhUta odvolací (§ 29 zák. o IPTWC. sO'ude,ch) platí i strrun 
odvoláJní proti rOlZsudkŮJm vydaným ,okresními soudy, jednajícími podle 
§ 42 zák. o prac, soudech lna místě soudů pracovních (oddělení okres
ních sou.dó >pro spory pracovní) Č. 15217 (úr, sb, Č, 2671); rozh, 

Č, 13342 :pozbylo významu, 
proti usnesní (ve věcech praéovnkh), ,jímž .odvolací soud odmítl ža
lobu pro zmatečnost podanou podle § 529, Č. 2 c. ř. s., jest rekurs po
dati ve lhíttě patnáctidenní Č. 15414. 
lhůtu k odvolání jest počítati od doručení rorzsud'ku ,prvého soudu .k ru
kám právníhO' zástupce, třebaže vypověděl straně pLnou moc, když 
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strana, by'\iši soudem uvědoměna -o výpO'Vědi plné moci, nevyhověla 
nařízení soudu, aby ustar:novHa co rnejdříve nového právil1ílho zástupce 
č. 13701; srov. č. 9287, 9886. 
právní zástupce, jenž vy:pověděl straně rplnou moc, pOikládá se pmti 
odpiirci a soudu i nadále za zmocněnce stramy, po-kud rnebylo oznámeno 
soudu zřízení nového zástupce ,č. 13701; srov. é. 9287, 9886. 
přerušením Siporu podle vlád. ,naŤ. Č. 142/1934 je stavena lhůta ·k do~ 
volání" třebas bylo usnesení o přerušení sporu doručeno strarnám 
č. 14197. 
vyžádai-:J.i si procesní soud prvé stoH ce vyhnto'Vení svého rozsudku a 
dopInH ... ]j je útratovým výrokem, jest počftat,i lhůtu k odvolání, S nfrnž 
byla spojena stiŽJfl:O'5t proti výroku -o útratách, od doručernÍ opraveného 
pisemného rozsudku č. 14267; srov. Č. 15304, 9872. 
od kdy jest po!čítati lhůtu k Ůlprarvnému prostředku proti rozhodnuti 
opravenému podle § 419 c. ř. s. Č. 15304; srov. Č. 9872, 14267, 16455. 
lhóta k podání do.v;olacf odpovědi vedletjštho intervenienta se pO:čÍná ode 
dne doruč·enÍ dovolá,n1 procesní straně, k I11:Íž vedlejší i-ntervenient přistou
pH Č. 14463; stejně č. 10244. 
od kdy plyne lhůta k odvolární proti rozsudku pro uz-nání, uznal-li ža
JobnÍ nárok opatrovník ustanovený žalovalflému č. 15218. 
povolil-U 'Procesní soud navrácení do předešlého stavu pro zmeškání 
lhůty k odvolání, jest usnesením jeho vázá;n i o.d!Volací soud č. 14613. 
bylo-li dovolání nejvyšším soudem pro olPo'žděnost odmítnuto, nelze po
\i"oHti navrácení v předešlý stav pro z m e šik á TI í cl o vol a C Í- i h ti ty 
a ,neplatí pro ten případ předpisy §§ 146 až 154 c. ř. s. Č. 14774. 
předpis druhého odstavce § 225 c. ř. ,s. platí pro ka,židý opravný pro· 
středek za celého sponného řízení č. 14898; v témž smyslu č. 9320 a 
rozhodnuti tam uvedená. 
keď pro cesný súd tým istým rozsudkom rO'z·hodol o niektorých sporoch 
ale:bo žaJohných nMokoch, z ktorých niekforé boly feriá1nými, iné však 
:neferiálnými, třeba lehotu k podaniu opravného rprostriedku pos-udzovať 
podfa spomv nefe"iálnych č: 15191 (IOr. sb. Č. 2645). 

podle § 36 c. ř. s.: ,čtmáctíd.nmi lhůtu ve smyslu § 36 c. ř. s. jest pO'čitati 
ode dne, kdy. usnesení soudu, jímž byla vzata na vědomi výpověď 'Plné 
moci, bylo do r u ,č e TI o sÍúwnám č. 1370l. 

podle § 232, odst. 3 c. ř. s. ve z měn i č I. ll, č. 4 z á k. Č. 23}1928: žalobce, 
kter)' byl zalstourpen zástupcem chudých, ustano,veným pro spor u urči
tého soudu, a jehož žalQ,l;>a byla pra'Vo,platně odmítnuta pro nepHsluš
nost tohoto soudu, musí se postarati, aby mu byl pro spor II přísluš
ného soudu ustam,oven nový zástupce chudý,ch a zařídil, aby byla žaq 

loba vč.as (§ 2B2, odst. 3 c. ř. s.) podána u příslušného soudu č. 13166. 
podle § 232, odst. 3 (čl. ll, č. 4 zák. Č. 23}1928) se zachovává včas
ným podáním odmítnuté žalohy u procesního soudu i lhůta stamurvená 
ipojistnými podminkami ·k podání žaloby Č. 13835. 
podle § 262, odst. 3 c. ř. s. trvají soukromopráv,ní účinky podáni žaloby 
jen teJhdy, když byla ža:loba 'odmitnuta pro nepříslušnost a totožný ná
rok byl vznesen v tncetidenní lhůtě u příSlušného soudu, [lj.}m,H byla-li 
dřívější urč'O'VaJCÍ žaloba zamítnuta .pro nedostatek podmínek vytčených 
v § 228 ,co Ť. s. (ll1edostatek právního zájmu na brz.kém určenI práva 
'nebo prá'Viního rpoměru nebo pra'Vosti Jd,gtiny) Č. 15,895. 

pariční (§ 409 c. ř. s.): ustanovením § 29 zák. o prac. soudech InebyJa do
tčena čtrnáctiden.n[ IhiHa k rplnění, která platí i ve sporech z pracovního 
poměru .před praco:vními soudy č. 13857. 
sprá'vce konkursní podstaty mŮ'že h)rti odsouzen rnehledk na stav ko'll
kurniho řízení k placení pohledávky za podstatou do 14 dnů .pod exe-

.~ ... 

, ' v' latná a není-li nedostatečnost podstaty 
kud je-ll ,pohJ.edavka urcena sp '. v v 12311 5958 

. " k t' v ·má č 13586' steIne c. , . 
k úplnemu ' ry 1 zre']1 :',.' e namítal nedostate6i.1ost podstaty, 
jen tehdy, když ko.nk~rsm lSP::-V\e j~ povinen zaplatiti podle stavu 
jest ,při jeho odsouzem v~s OVl,I,. :ně č 12,311, 5958. 
jmění kon1kursní 'po~S~~y c. :358~, .p~,~e~ní je:st uložiti pLnění do 14 dnů 
i vnucenému Slpravcl, z o~a~e~u ar U ~ 
pod exekucí č. 15002; steJ~e c. ,J44!v ~p~v~dnrí· lhí'tta má soud ,podle 
uplyne-li v době }ozhodnv~dtlt~OUd\et"~~á~í naj·atého předmětu i h TI ed 
§§ 573, 574 c. r. S. nan I I o '. 
č. 15097. " 'h řízení o jmění žatlo\Vaného jest 
i po zahájeni zem~děiskehol vyr~v,na:~l~vallé pohledávky 'V pl,ném roz
zemědělce odsoudlh k zap aC~,~lo t:§ 409 c ř s dokud nebylo vyrov
sahu i s úroky a útrata~l ve ' 11 e ,,v 16944. ~r~~ Č 9265. 
n"ní nravoplatně soudne potvrzeno c. , .. v 

§ 464aC ;. s. viz shora lhůta k op., ravném.u. prostTe~~.~·d o ě 
• , 1 t b' V'kaz doručen o50'be lIZ usevn 

§ 534 c. ř. s.: byl-~ :~~~~,n~d~ ~:en~d;\y.\ doručen směneč,ný platebdll 
choré, l~st IPO~l a: 1 , u' , . I ., ,b 1 ustanoven tep1"V'e později č. 14662. 
IpHka\z zakolllnemu zastUrpCI, byť 1 .. Y v ezpůsobilé- nezačala do
Ihylo-li d.oručeno rozPQrdb.n~ti ooobe

t 
f~oo~:snj·:ž npočÍJ~á běŽ~ti teprve .do-

d b yV ti lhůta k zalOl e o z>ma e\.m , " tu ci 
Sll' I eze v v o ,bité nebo jejímu právmmu zas p 
ručením strane pmcesne ZIpuso 
č 15134. • ( '0' 1h'ta) 

• v' 'h ': 15097 u § 409 c. r. s. rpanolH II • 
§§ 573 574 c. r s VIZ shora roz, . c. 1 ' 

, • .' o· Jh' t § 575 odst 1 c. r. s. platí i 'Pro dovo aCI § 575, odst. 1 c. r. 5.: kratsl u Y , . 

o,dpověď č:, 1~4?5't domáháno vrácení' vyklizeného nájemní-ho před
pro. spor, 11mz les se i .. "smlouvy .platí kratší lhůty § 575, 
mMu podl: ustat'~Obvaere ~:~ey~mžaJo,váJno i o zru.šení nájemní smlouvy 
odst. 1 c. -f. s., re 
č. 1?748., v •• proti pronaJjímateli pro bezprávné odnětí 
Plat! take pro zalobu najemee. o ~ °t ' 14737 v. , ' ... ' f n' ·ernního preUlme u c . 
smluveného UZIVa:m ca~ 1 aiJ

75 
dst 1 c ř s·) k podání opravných 

kratší lhůoty oS~I1l.denm (§ 5 hr' O nichž se· [1~je~ce (pachtýf) dOlmáhá 

i~~~!~~d~~j~~~tt (P~~h:~~~f)O ~m~ouvy podle § 1117 obč. zák. č. 16903; 
o 117 5978 6004, 6140, 7375, 7725, 12535. 

srov. c. , , , § 575 dst 3 c ř s 
§ 575 odsl 3 c. ř. s.: k exeku.čnim tItulům ... uvedenym v b v' o 'k .... Ú5328' 

~áleží také rozsud-€lk vydaný o žalobe podle § 1118 o c. za . c... : 
v' ," • (§ 65 ex ř)' V dražebním řízelní podle § 352 e:x. r. platl 

v exekuemm ,:,z~~ . lhůt~ (§. 65 ex ř.) Č. 14308; srov. Č. 2044. 
osmlde.nm rt:!l\:ursm . 'h d ·ctví též 

- obsahuje-l~ usnes~i v V~~~cfo~~~~~~~j:~;oěC~ti!~O~~s~o~~~ ~~ra~néhO 
rozho ... dnuh v e~e ~'Cln~ delŠí rekursní lhůta patnáctidenní č. 155?? 
prostředku pr,ob ?-eI? I' úřadem (státní ohvodovou uradov
rekurs podany seftatmm) pp~e:p~~~~IT rekursni lhůty jest Ddmítnouti jako 
nou pro ,poz. r ormu J' , •• , v 9963 

V.,V , v 16077. stejně Č. 13014; JInak c. ' . .., v 

o,pozoeny c., , ,d 1 jako vymáha}lCI ve-
jestliže byl' v e'xelmčnim ~snese~ u:,:e, ~ěř~~?:j\~á' výše' .pohledávky, 
řitel někdo j-í,ný než J?ra~y vdydm ~JIC~ ornraveného usnesení vymáhaJjí-
·e rekursní lhůtu pOCltatJ o orncen '1" 

JCI'mu věřiteli č 16455,; srov. č. 9872, 14267, 15304. 
I • " .. 1 ť. 'de~l-i v re-

PO
dl § 83 ex. ř.: delší rekursmí Ihuta podle § 83 ex. r. ~ a I jen, j .' . !mích 
~ursu o důrvody a otálzky, jež .plynou z ,pova!hy veCI a ze specta 
předpisů §§ 79 až 82 ex. ř. Č •. 13681-

- . heslo' dra ž b a v ll' u C € oll á ne m 0-podle § 216, posle<!. odst. ex. r. VIZ' o·' 

v i t o s t i (§, 216, posled. odst. ex. r.). 
'9' 
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- § 231, odŠt. 2 ex. ř.: byl-li proti odkázání na pořad práva podle § 231. 
odst. 1 ex. ř. podám rekurs, rpo6ná se měsiční Lhi'.tta podle § 2Gl, odst. 2 
ex. ř. teprve ,dnem doručení usnesení vyřizujfcíhc rekurs neb dovolací 
rekurs Č. 14865. 

pOdle § 256, odst. 2 ex. ř. viz heslo: pro dej o v é ,ř i z e II í. 
§. 391 ex. ř.: jde-li o prozatímní opatření pro nár{Jk, který jest uplatňovati 

v nespomém řízení, jest podle obdoby § 391 ex. ř. stanoviti lhůtu k po
dání příslušného nároku Č. 139814. 

§ 400 ex. ř.: byl-li knihovní výmaz poznámky ve smyslu § 382·, Č. 6 ex. ř. 
povolen a proveden k žádosti odpŮ'rcorva zástupce, stalo se usnesení 
o pOivolení a výkonu výmazu proti odpůrci ihned pmvorplatným a za-
6ná mu lhůta k ohlášení náhradních :ná:rokťt <podle § 400 ex. ř. již dnem, 
kdy usnesení o výmazu bylo vydáno, nikoliv teprve dnem, kdy bylo 
doručeno jeho zástupci č. 13777. 

§ 5 zák. č. 33/1934: čtl1náctidenní lhi'tta se nečítá ode dne doručení dra
žehni vyhlášky, nýbrž se počíná, jakmile se dlužník dověděl -o po
voleném prodeji, po případě dnem výkonu zabavení Č. 13924. 

- v nesporném řízeni: ani za účinnosti zák. č. 100/1931 nelilí odvolání kan
didáta advo.kacie z usnesení výhoru advokátní komory, Jímž bY'lo roz
hodnuto ,o zaJpočtenÍ doby dIŮ adiv'okátské prakse) vázáno _ patnáctidenní 
relmIsni lhfitou § 36, odst. 1 řeč. zák. č. 13437. 
'zákonem stanovená lhůta rekursni platí i prw opravný prostředek prvého 
soudu podle § 45 zák. ,č. 100/1931, a počítá se ode dne, kdy došly spísy 
od soudu rekursniho II soudu prvé stolice č. 13680. 
pokud usnesení v nesporném řízení nebylo účastníku řádně doručeno, 
nenabylol proti m.ému právní moci, třebaže tomuto ú.častJniku bylo zatím 
doručeno usnesení relmrsníiho soudu o reku'rsu jiného účastníka proti 
usnesení prvého soudu č. 13901. 
lhůta Je obnově nesporného řízení jest šestiměsíční a počíná se tehdy. 
skončilo .. li základní řízení uS/nesením rekursnmo soudu (třehas potvrzu
jícím usnesenI .prvého soudu), .dnem ,následujkim .po uplynutí 15 dni od 
doručení rrozhodmutí rekurSlI1iho soudu Č. 14249. 
z'rušovaCÍ stížnost podle § 46 ,čes. honeb. zák. jest .podati v patnácti
denní Ihfitě Č. 14451. 

podle § 46, odst. 2 konk. ř.: lhtlta tu stamovená je lhůta hmotného práva 
č. 14781 ('úr. sb. Č. 2364); v témž smyslu stran § 43, odst. 2 st. konk. ř. 
Č. 3854, 9297. 
pro výpočet lhUty podle § 46, odst. 2 konk. ř. platí § 902, odst 2 obě. 
zák. Č. 14781 (tU. sb. č. 2364). 

§ 2, odst. 2 kOttk. ř.: patnáctidenní lhůtu jest počítati ode dne, kdy bylo 
vetřej.ně vyhlášeno usnesení, jímž bylo vymvnací řizemí zastaveno 
Č. 13411. 

- § 13, odst. 2 vyr. ř.: lehota pre odloženie núteného predaju dlžnikových 
ved, stanovená v § 13, odst. 2 'vyr. ,por., .nebola vlád. -nal'. č. 76/1'936 
zmenená Č. 15720 (o.r. 'sb. Č. 3010). 

§ 67 vyr. ř.: osmidenní dodateóná lhůta Jest Lhůtou hmotněpráv,ní Č. 13689. 
lhlttu podle § 67 vyr. ,ř. jest počítati 'od doby, kdy doporučený dopis 
dlužníka došel, tak, že mohl ka'ždou chvíli pří průměrné 'Opatrnosti podle 
§ 12.g7 obč. zá'k. do něho nahlédnoutič. 13689. 
byl-li dopis dodán do zamykací schránky dlužníka (§ 144 poštov. řádu 
Č. 317/1917), jest již od této doby pOČÍltati osmidenmÍ dodatečnou 
lhůtu, ·ni'koHv teprve ode dne, ,~dy si dlužník dopis skutečně vyzvedl 
Č. 13689. 
p06ná se 'dnem pod ,o r li Č e n í upominky vyro1Vnacímu dlužníku 
Č. 15396 (nr. sb. č. 2803). 
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9 d - (' 337/1914): dvouletá IhUta § 9 odp. ř. z roku 1914 jest ko-
§ o p. r. c. dl - . - 13530 netná a není dovoleno její další pro ouzent C.. • 

odle § 46 čes. hon. zák.: zrušovací stížu?st podle § 46 ~,()tn::b. zak. pro 
P čechy jest podatí ve lhůtě palnáctiden", (§ 54, odst. 2 zak. c. 100/1931) 

č.I4451. h d' ocník 
§ 34 zák. o obeh. pam. viz hes-lo: ob c o 'tl 1 po m, '.,. 

dl § 33 . 'k č 9/1914: 'p1'opadná lhůta tu stanov~na. se poc~na dnen:, 
po ~dy doš~~ k ~řecLčasnému propuštění úře,d~Í!ka, mkohv .dnem, !dr~~

rok z bez'důvodného propuštění mohly 'byt! na soud ,vzn~se,~y " . :est 
§ 39 zk. Č. 207/1916: odp.or 'P~n~i usnesení o zbavem svepravnosti J 

vz-nésti ve lhůtě ,cwnáctldenm c. 14986. v 'h 
dl 'ák v 20/1920: žádost vyvlastněného za zrušení vyvl~stnovac~ ~ 

po e ,f . c'. ,odle zák Č 20/1920 vázána určitou lhůtou, arvsak podal:-!1 
jt ~;~l~~~~k,~ý až po dl;uh~ době, je~t .k pr~tahu s tím spojenému pn-

§ 2 ~!:~:,~~~.~\~~;;~~~~i:~~~~~~;~f 1~~~:~t~č/i~8~f.r:'!tkfu~tiSt~e;~~! 
vnitra proti zápisu došly re}sthkorveho s'Ů'~ vu v V ez , 
bližší jeJich odůvodnění došlo teprve po lhute. c; 15704 .. " ' 

2 ák v ?17/1ge5 viz hes-Io: zaměstnanc1 ze,lez.nlcn1. 
§ z .. c .... , " (nařizení č. 17/1926): bylo-li příslušníku !lle~
POdl~d:~~j:~~~az:~~~eno soudní roz'~locLn.utÍ jen y jehO' Tel~,in~:v~m J,~ 

zyku nebyla. tím porušeniO jeho praVD ]a'zykove a ,nepusQ. ~třeeJk~ .po-
,',' t soudu zmatečnost· lhůta .Je opravnemu pro 

~l~:v~~ ~~sd~~učení tohoto vy-říze~í, nikoliv teprve ode. dne, kdy "b~10 
~traně k dodatečné její žádosti doručeno vyřízení v pzyku statmm 

Č. 14803. • - - k I' t,§ 23) 
dl § 23 'k P n s Č 111/1927 viz heslo: soutez ,ne a .. a , . poe za .. ··· .. , 

§ 68 odst. 3 zák. Č. 26/1929 viz heslo: poj.~Štění pens IJn
1. v 

, h' t k· avnému p'-rnshedku, 
§ 29 zák. Č. 131/1931 viz hosla: I u aD p r . 

pracovní soudy. . ., 142/1934 
1 I d - - 142/1934: přerušením spom podle vlad. nar. c'. • 

pod ~ř:~ai ~~~ ~hůty k do;volánÍ a ~erozhoduje, kdy bylo usnesem o pre-
'<; 'SpOIU dmučeno stmnaJm c. 14197. v 

~~S~~~t uvedených v § 5 řeč. y!ád. nar. ,se nevčíta dobfa od l~ňb~~~e~~~ 
1934 do 31. prosince 193?". an.lz ~e hledl na to, zda by vp 
doby exekuce odložena 'clh UlC c. 15360, 

Licence kinematografická viz heslo: k i il1 e mat -o g r a f. .' 'v . 
dl § 20 písm. a) živo. ř. (k dočasnému Iprovo~u ho.gtm~ke a vycepmck~ 

- po ~icenc~) viz hesla: e.x~kuce (ffi 331 ex. r.), .sprava vnucena 
d . k u (ž i V.fl o s t I) roth. c. 16398. 20 :P? lil 1 h stinské a výčepnické živnos.ti podle licence ve smyslu § " 

lP~OVOZ' ov. ' " není samostatné majetko<vé právo p~~le §v~31 
,~~mf. a~ý~;.~nierr·to jen. vedlej.ší (akc~s~rní~, v?Oč-a,s~)r .. ~eb~vll'~n:k z~~~i 
úřade~ omezený z 'p Ů s o lb provozu recene zlVtUosh JIZ u e en a 
její osud č. 16398. • 

Líčení ústni Odvolací viz heslo: odvolání (§ ~92,C. ,,~. s.). v . 
. ' ,.' h d v ,k d y z d v i ž í (IruZlne pnpady odporvednostl). 

LíH VlZ heslo. TI a .r a a s ,o VL" ,. ' ení stavebniho' přÍiSlpěv:ku, 
Lichva bytová: nestačí tvrzem v zaJ,a?he iU,:l,em"cek o J'~~c IIp,nlatná ježto Jde o. by-

že úmluva o zaplacení stavebm o .pnSipeV' u ~t' v', 'k - 80/1924 
I § 8 • 1 b) zák č 568/1919 ve ~nefl[ za . c. , 

ta:vou Uchvu ve smys u , c. v b r 'd k' 'no v čem mimo.řádné bytové 
-nýbrž musí býti tvrzelno a, tre ar- I,.. o aza 'V' v 
.poměry záležely a v čem jich pro:navmatel v)'ltlzl1l c. 13201. 

Liknavý dlužník viz heslo: 'P rod 1 e 11 í. 
_ věřitel viz heslo: r u k oje mst v í (§ 13'64 obč. zák.). 
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Likvidace viz hesla: d O'V o I a c í říz e n f, s.p o leč n -o s t s r II Č. o mez e 'n ý"ffi. 
velřejné obchodní společnosti viz heslo: spo'le'čnost ve
řejná obchod-ní. 
spole'čnosti akc,iove, společenstva, společnosti příle· 
žitostné viz tamže. 
spolkti viz heslo: s p O I e Ik. 

Likvidačni bilance viz heslo: i 'n vell t á ř p oz II s tal o SI tln í. 
Likvidnost pOhledávky viz heslo: e x e k u cen a po h I e d á viky 'P rot i stá t ll, 

započtenÍ. 

List depositní (vkJladmí) viz heslo: k cr! i ž k a v k I a d TI 1. 
- nákladní viz hes\'o: d orpJ a važ e I ez'n i črn í. 
- vkladní viz heslo: ,k.ll í ž k a v k II a d II í. 

Listina viz hesla: d ů k a z, r o z fl od 'č í s o II d mzh. č. 16909. 
Inesouhlas vůlle vyjádřené listinou se skutečnou vitlí é. 1'4130. 
kdo podepsal lisŤiL!lu, důvěřuje .křivému ,předstírání druhého smluvce o zlll-9:ní 
listiny, neschváJlH svý\m podpisem obswh listiny ,č. 14504. 
»jmění« ve smyslu čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. jsou i souk,romé listiny 
(dopisy) č. 14546. 
popřel-li ,odpůrce Slkutečnost, která má býti dokázá,na listinou, j,e provedeni 
důkazu naříditi průvodním usneseníim (§ 277 c. 'ř. s.) č. 16294. 
fe ponecháno volnému uvážení soudcovskému (§ 307, odst. 2 c. ,ř. 5,), zda 
Je tehdy, když hyl důtkaz listinl1lÝ' po jeho připuštění k důkaz-u vinou té neb 
oné strany zmařen, připustiti důkaz výslechem stran ,č. 16294. 
odevzdaci viz heslo: pozilsta1ost. 
- p 'Q, P I a t k y z 1 i s t i 111 Y viz heslo,: p o z Ů s tal o s t. 
soukromá ves.m y s I u § 32 k ni h. z á k viz heslo: pat r o 'll á t rozh. 

č. 16867. 
společná: žaloha 'o předložení společné listiny (čt XLIII uv-otZ. zák k c. ř. s,) 

č. 13286. 
jde {) Sipo.Ječ,né listiny zaměstnavatele a zarněsrnalnce, tvrdí-li zaměst
nwnec ,'Proti v}'povědi, že byl zaměstnavatelem přijlat do služhy lila do ... 
životí a ž.e má o tom listiny Č. 132·86. 
t?, že zaměstnava:te>1 tvrdil, že mu není .ok známo o. HsHnách, týka
]ldoh se tnzenich přijetí do služeb na dož.iv'otí, nemůže ho (zaměst
,navatele zbaviti práva ,domáhati se jejkh p,ředložeillÍ Č. 13286. 
nerozhoduje, že jde jen o listiny průvodní a že jsou výhradným ma
jetkem zarněstn(iJuce Č. 13286. 

veřejná ve smyslu § 33, písm. b), 60) -knih. zák. viz heslo: rpat'ronát 
ro"h. č. 16867. 

Listovní viz heslo: syn d i kát:n í od P o věd 'll o s t. 
Litispendence viz heslO': r o z e pře z ahá jen á. 
Lodní garáže viz hesla: m'Ú'vitá věc, převo,,d vlastnictví, příslu

š e;ll s tVÍ, oS t a v b a ln a c i z í m p o zem k li, žalob a p 00 dle § 37 "ex. ř. 

Lokomobila viz hesla: rn á hra d a š k o .cl y (různé případy odpovědnosti) v ý-
hra:da v1astnictví (:r'Ů:zn. Č. 16312). ' 

LOkomotiva (jiskření) viz heslo: d o ,p ol" a važ e 1 e z íI1 i Č'Jl í. 
LOm viz he.sIo: plři,sluše.nstvi. 
Losy: § 5 zák. Č. 241:/1924, neilze užIti, prodala-li firma s a m a státní stavební 

losy č. 14760. 
p'rooej los~ na splá~y (zák. Č. 90/1878): § I: oznámil-li kupitel pmdáva
J!oCl fa'mě, ze ob]ednavku losů zrušuje a že žádá o vrácení splátky, a, došel-li 
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tento dopis prodáva1icí firmy dříve, než jí byla odevzdá~a jejími agenty 
kupitelova olbjediI1á~ka, nedošlo k u}ednání platné a zavaZlné smlouvy 

č. 14149·"·h ' b ·_ •• ó 
nabizen~ dukátu při prodeji losů jest lákadlem 'P.?d'O'vne o zpuso

v 
U, ](1Il\. 

bylo zakazáno zákonem o přídavciohč. 75/1935 c. 14760; srov. c. 10891, 
15131 (dúvody). 
byla-li smiolllva o .prodeji losů .nicotná podle § 1 ~áJk. .č. ~0~1878, nedo~l{) 
k nové úpravě vzájemných právnIoh poměrů mezI smluvcl ]e,?.Ill'OstratllllY'It! 
prohlášením .prodatelovým, že ujedn3!ný Olbcho'~ ~tor.noval a !,e zapla,c~ne 
částky p~opadajoí ve .proop~ch ~ýloh a st~'l1~'O\'~l smlouvy, trelbas kupltel 
na 'řečene pfodatelovo QZnameTII neodp,ovedel c. 15131. 
i při splátkovém obchodu s losy jest šetřiti § 3, odst. 2 zák. č. 70/1896 
u č. 15131. 
§ 2, písm. b): smlouva o koupi losů na splátky není záv~zcná, dokt.,td 'l!.ebyla 
vydána kupi,teH předeps8!ná li.stina o :prodeji vodIe § 2:, plsm. a) zaik. c. 901 
1878 č. 14149; stejně ,č. 11366. 11779. 
státní stavební: mlUlvJIIo~1i se při 'objednávce 'losů jen o celých losech, kdežto 
v prodejní listině, která byla zaslána rl 'O.rl ': to' e 'č ln ě, byly ~v-~d~nr jako 
předmět prode'je losy sdružené, byla dndateone zaslaná pwdeJ:U1 hst~na no
vou nabídkou Č. 14289; srov. ,Č. 11779. 
třídní loterie: jestliž.e oba smluvd při sjednávání .kupiní smlouvy o losu třídní 
loterie inevěděH že los, na -nějž připadla výhra, by.l již tažen, a chtěli uza
Yřiti trhovou s~louvu .o losu, s nímž je 'Spojeno het1uí právo a naděje na 
výhru, lnedošlo k platné trhové smlouvě č. 16016. 

Lstivost viz hesl-o: ln elpl a tnost srn I o II vy p'O dle § 870 ob Č. zá k. 

Lustrování viz heslo,: syn d i k á,J,n í odp ov ě d TI os t. 

Mad'arsko v,iz hesla: K,rál'ovstvo Maďarské, SIovensko a Podk. 
Rus, soupis pohledávek 

_ vzájemnost podle § 52 zák ,č. lU/1927 viz heslo: soutěž ne
kal á (§ 52 zák. p. n. s.). 

Mad'arsko.slovenský slovnlk viz heslo: soutěž ,nekalá (§ 1 zák. p. n. s.). 
Majetek ve smyslu § 99 j. n. viz heslo: příslušmost (§ 99 j. n.). 

manželů viz heslo: man žel é. 
obecní viz heslo: o lb 'e c. 
společný viz heslo: sp o '1 e-č en s tví s t a tk ů. 
státu viz heslo: stá I. 

MajetkOvý vklad vi'z heslo: s p,Q 1 e č n o s t ti ch á. 
Majitel dolu viz heslo: hor y. 

dOtnu viz hesla: ",k o m i:n í k, 'll á h.r a d a š k ,o d y (odpovědnost majitele 
domu), oc·hrana nájemců, sml,ouva (uzavírání). 

drogerie viz heslo s o u těž 'fl. e k a I á (§ 1 zák. p. 'o. s. rozh. Č. 16251, 
§ 46 řeč. zák. ,""ho č. 14350). 

finny viz ihesJ,o: f i r ID a 
pensionu viz hesLo: smlouva sc,hovací (§ 970 olbč. zák.). 
pohřebního ústavu viz Iheslo: s o u těž n e tk a 1 á (§ 1 zák p. n. s, rozh. 

č. 13845). 

Majitelé státních dluhopisů viz heslo: stá t. 
_ účtu u poštovního šekového úřadu viz heslo: š e!k o v Ý ú řad. 

Maloro!nik: zák. čl. XXV:19oo a mÍn. nař. 27483jl901 byly zrušeny ustooov-onÍm 
§ 253. odsl. 3 zák. č. 259/1924 č. 13362. 
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byLC:li '~aJv.o'Platně ;rozhodnuto, že k proJednání sporu jest příslušným soud 
~ histonckych zeml'ch vzhledem na úmluvu o příslušnosti jest míti za to 
ze se strany chtěly i po hmotněprávní stránce podiíditi ;ákonům platnýu{ 
pro tento soud Č. 13362. 

Maloiivnostnik viz heslo: ex e k u c e (§ 251, Č. 6 ex. ř.). 
Mandát viz heslo: smlouva zmocňovacÍ. 
Mandatum mortis causa viz heslo: s -m 1 {} II Vaz m o C-11 i tel s ,k á. 
Manifestační přísaha viz heslo: 11 'Ť ÍJ s a ham a fl. i f e s t a 'č II í 

- řízení v:iz heslo: zmatečnost exekučního říz'ení 
Manik~a ~dz heslo: náhrada škody § 1313 a) obč. zák. . 
Maoiele ylZ?[Sla: advokát, automobilový záko,n, náklad (§ 1042 

?bc. za,')' nerplatn .. :ost (nicotnost) smlouvy, obnova man
zelskeho srpo}.ec,e~,ství, pohřební náklady, pojištěni 
s t;I 1 II V !fl i, pen s 1] TI I, S V a g 'r o v s tví, r o z vod r o z 1 II k a v y r O v-
namí. ' , 

o. d df 1 e n. é vb y d I i š t ě viz heslo: pro z a tí mni o IP a tře n i (§ 382
t c. 8 ex. r.). 

viz heslo: osvojení (souhlas manžela(ky) s acLopd). 
rozvod, rozluka viz tamže. 

.sva,te~ní sm.loruvy viz hesla: smlouva svatební, věno. 
a vy m en e,k ~lZ .heslo: v Ý m ělll ek (rozh. č. 16387). 
a -; Tf Ovn au 1, VIZ ~es~o: vy r o vn á TI í (l1Ozh. č. 16326). 
vyzlvné zatlmlTIl VlZ heslo: prozatímní op t V , ' ex. ř.). a renl (§ 382, Č. 8 

úmr~í je~noh~, z manvželů nemá v záp-ěN zánik šva rovského o I 

~ezl :POZus;a:1ym manzelem aJ příbuznými druhého ma~žela č. 16~z:reru 
~sel-!~ manze1c~ smrtí mGllnžeIovQu právní nálfok na byt (§ 91 h v 'k) 
l:st, Jl tuto ztratu nahraditi ur:čitou č.ástlmu peněžitou č 14Sg3 c. za . J 

tr~t: OSOb~ uplat[u9ící svůj. 'nárok proti manže.}u podle § '1042 O'~č zák 
~uze lI1~as povat,1 zalobou I přímo proti ma:nželce "ak dl v • '. • , .~ 
'~e ~a:nzelka zavazátnaJ ze smluv jí sjednaných č. 1199~ uznlcl, pokud 

~~~í JežeV~~~,~iti IPfvOhllášben!, manželky objedna. telovy k pr~dateli že za to 
, J Jl manze :v 'OZl zaplaJtI po stránce v t·. ' 

dek podle § 880 a) obč. zák Č. '14936 ' ,prevze! zarnky za výsle-

~~~,e~~ž~1~el~~jf6f5~~VOje:nriu svollenia ď'ruhého mamžela - i keď s nim 

~vla1t'enie marnžda k osvojeniu nie je potrebné len vtedy keď J' e . h 
ze s V.Q .rozvedené č. 16152. ,j,C man-

~a n~moVditostiJ které jsou .spoluvlastnictvím mamželů stiženy' m v ' 
Jemnym, o poze'tnrkorvé knihy zap ','k '" za
!podle § 364 c) ab Y ák. 1z ' ~anym z~' azem ZCizeni a zavazeni 

~~:nf~I~,;p~kd1'e ro~udzdki ~~jí~f~~l ';oe~tu~~é:~e~ý~ž~~~~nl:op~~~: 
UJ zm um; ve' em e:xekuce nebrání odp" v, 

harjidm věřitelem 'O neúčinnosti on~ho 'ik urc! ~or ,;,edený vymá-
Č. 16299; srov. Č. 7761, 11526, 12901. ZaJ azu ZCltZOOI a zava'zenÍ 

prO}~iV!~-li mamžel l1eodvratný úmys.l vypuditi manželku z domácnosti 
"'1 5' JeJI, Ine11?-0c, n~lze míti za to, že manže1>ka zrušila m<ilnželské spo-
ecenstvI s-vemŮ'cne Č. 13339. ~ 

j~-l! manž~lka dnna v,e výdělečném podniku manželově plní povmnost 
II oZeJnQu, ]1 V § 92 ob.č. zák. (aby mamžela podle svýc,h sil a výdělku 
P1o~p(}lfO'Va!~~ a nemůlŽe za, to žádati odměnu z níž by poskytovala otci 
s usnou VyZlVU Č. 14157. ' 
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úmluva m3Jnželil, podle které se manžel zavázal zapiatiti m3Jnielce k je
jímu hmotnému zajištění částku, jejíž splatnost měla nastati za jeho 
života tehdy, kdyby byla maiTlželka nucena !pro zlé nakládání a citelné 
ubližová'ní se strany manželovy opustiti o.pětně spoleonou domácnost, 
'nepříČÍ se dobrým mr8.'vum Č. 13339. 
nicotná jest dohoda manželů, aby jejich manželství bylo rozvedeno a roz
loučeno tím zpúsobem, že manželka podá na manžela žalobu o rozvod 
z jeho Viny, že se manžel k p'fVému roku nedostaví, že rozvod bude 
povolen z jeho viny a že, jakmile rozsudek 'nabude právní moci, zažádá 
manželka o povolení rozluky; nicotný jest .i slib manželův, že bude 
platiti manželce výživ.né ode dne, kdy se vystěhuje z jeho domácnosti 
Č. 13263. 
pokud postup pohledávky mezi manžely vyžaduje notářského spisu 
Č. 15061. 
dohoda manželů, že jeden z nich vynaloží potřebnou částku na úpťavu 
domu patřícímu druhému malllželovi za to, že mu tento manžel po
stoupí ideální polovici tohoto domu, nevyžaduje formy notářského spisu 
Č. 15587. 
jestlIže manže1ka zmocnila' manžela, aby ji zastupoval při jednání před 
rozhodčím" soudem, a manžel vlrá1il plnou moc Ihned po jednání, nemohl 
nález roz:hodčiho sou.du býti doručen manželu s účinkem pro manželku 
Č. 14446. 
manželka toho, kdo byl zbaven svéipráv,uosti, jest účastnicí ,nesporného 
řízení a jest op'rávn-ěna pod-Ie §§ 6 a 37 zák. č. 100/1931 k rekursu proti 
schválení p'rode}e nemovitého jmění manželova Č. 13171. 
sp r á v a j m ě II í (§ 1238 obč. zák.): to, že se manžel spoluzavázai 
pojistnou smlouvou, není na závadu tomu, ~by pojistná smlouva ,ne
byla ve výkonu řádné správy ma'nže'lčuna jmění podle § 1238 obč. zák 
uzavřena i za malllželku Č. 13818; srov. Č. 6628, 13941. 
je-li manželka j,iž pojištěna proti pov:ilnnému 'fučení, :není pojistný. 
ná!vrh učiněný manželem jiné pojišťovně úkonem řádné správy majetku 
podle § 1238 obč. zák. Č. 13941; srov. Č. 13818, 662'8. 
zaslala-li pojišťovna manželce pojistku podle nezávaz,ného pojistného 
'ná'Vfhu manžela, u6ni1a nabídku ma:nž~ke a neOdpověděla-li m3Jnžeľka 
na tuto nab~d:ku, nepřijala ji a 'nedošlo Ik pojistné s'mlouvě č. 13941. 
ma,nžel jakO správ,ce manželčina majetku (§§ 1238 a další obč. zák.) 
jest oprávněn žádati na manže'ice náhradu n~tných a užiteč'ných nákladú 
jen tehda, složí-li účet o příjmech a vydáních tý'kajicích se manželčina 
majetku Č. 15851; srov. 'č. 6703. 
vybral-Ii manžel z vkladní kní'žky manželčiny peníze poté, kdy tornu 
manželka odporovala, není oprávněn si podržeti přirostlé úľO'ky z vy
braných peněz, které po dobu správy jejího jmění nevy:ndvihl Č. 15946. 
manžel nenabývá vlastnidvi k užitkům z manželčilna jmění jím spravo
vaného Č. 16293. 
postoupila-li manželka svému manželu za úplatu :neoddělenou (ideální) 
část usedlosti s tím, wby za postu.pní cenu nakoupil živý a mrtv~r i'fl
ventář, staly se Jak .inventM manželem do usedlosti vnesený a později 
přikoupen'ý, tak plody Z něho spoluv1astnictvim obou manželů v tom 
poměru, v jakém jim patří ,usedlost č. 16293. 
podstMa spo'lečelflství majetku mezi manžely pro případ smrti č. 15068. 
nárok nevinné mzloučené manžetky na zadostiučinění podle § 12166 obč. 
zák. Č. 15558. 

Manželské ditě: v Ý ž i v n é viz t a:ID Ž e. 
- jinak viz dít ě 'n e m au želslk é. 
společenství: obnova jeho (§ 110 obč. zák) viz heslo: ob n o v a m a tl, .. 

zelského společenství. 
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Manželský původ viz heslo: dít ě. 
Manželství viz též heslo: mez i TI á rod n í IP r á vos o u ,k r o m é (10 e pia t n o s t 

man ž el ství). 
obřa-dnosU sňatku viz heslo: sňatek. 
r o zv 'Ů d, r'Ů z I u ,k a v.iz tam ž e. 
manželské. žaloby ci~inct1, z nichž jeden se usadil trvale v tuzemsku jest 
po~uzo~aŤ1 podle zakant1 země, kde manželství bylo uazvř,eno aniž se 
:ryzad~l~, ~by manželé byH rpříslušníky právě této země; stačí, 'že byli a 
~.sO'1l ClzmCI ~. 13328; srov. č. 9255, 8745, 5000, 1807. 
1 za pl~tI1Ů's!1 '~oz,I. zák. č. 320/1919 lze po smrti jednoho manžela lfleb obou 
man~elu vysetfDv~ti manžel-ství z úřadu jen za podmínek dvor. dekr. ze d'l1e 
27. cervllla 1937, c. 208 Sb. z. s. Č. 13495' srov. Č. 15179. 
k žalobě? prohlášení manželství, jemuž' vadí p-řekážka veřej:ného práva, 
za r~elP'~atn~ podle dvor. dekr. ze dne 27. ·června 1'83,7, Č. 208 Sb. z. s .. jest 
9pravnen len te~, 'kdo byl zkrá'cen u z a vře 'll í m neplatného manželství 
c. 15179; srov. c. 13495, 4067. 
po~~stalostní soud nemuže rozhodnouti o platnosti manžeJ,ství zůstaviteloya 
aUl jako o otázce :předurrčujíd Č. 15590. 
pl.atnost. v cizině ~zavřeného manž_elství zdejšího státní-ho -občana (v<Ílleč
?eho zaJatc~)., ktery se v době 'Súatku Ifleho-dlal vzdáti tuzťmského obča:nstvÍ, 
Jest 'posoudlÍ1podle tuzemských zál<o,nů (§ 4 obó.zák.) Č. 16230. 
jde-li . .o, m~nže!ství tuze';1ce, uzav,řené v cizině, jsau ca do formy sňatku roz
hadujlc! predpr.sy platne v místě uzav.ře-ni .sňatku 'č. 16230. 

~a'l1žeIství uZ,~~ře'llé s -osobou, která ,8 lékařského hlediska trpěla v době 
snatku nevylec;t~Lnou chorralbou (dementia rpre-eox), n-elze odporovati prQ 
nepla~no~t, nem ... lty dok~záno, že účinek <řečené d-uševiní chorolbry byl takového 
stupne, ze byla pred snatkem nebo <při wku úp.lně zlbavena ľ.Q!Zumll Č. 16329. 

z~rn;ěd~!.~i :podle uvedeného- vlád. _ loařízení nejsau manželé luřevyšují-li pen
sljnt lpnlmy manželovy výtěžky jejich spol,ečnéha haspodářství č. 15422. 

za »1?řísI~'Šného- duohO'Vlníhn ,spráJVce« ve smyslu § 12 zák. ,č. 320/1919 ne'ize 
pokla:~'atl ~oho, '~~~ rnem~. p'O~I?ílllky, které by ha podle úst a v y (česUťoslo
v~nske) cIťkve cmdy Zpusobllym, aby byl jmenován farářem 'nebo pomoc
uYil! duchovním správcem, y třehaže jest c í r k v í ustanoven -duchovním 
spraycen:! t~n" -kdo nemá tec-hto ,podmm.eik, nemůže :býti ani pIatně dele
gova~ pnsl~snym duchoVlním správcem ok přijímání slavnostního při volení 
ke sn alku c. 13309. 
malnž~~stv:í, ~e;a:vřer?é n a S I -o v e <ll s.k u, není nep'la-tné z dilvodu, že při 
.~wh,las.elllI Ipnvolvem, k m~nžeIs~í n~byl přítomen přisežil1ý zwp,isovatel, žili-li 
smlu-vc1 ,o;d uv:av~e-m manzelst'Vl po leden rok spolu jako manžel a manželka; 
domovska pnslusnost stran tu nerozhoduje Č. 13932. 

Marky říšskoněmecké viz /:Jesla: devis·ové předpisy, měna. 
Marnotratnost: osoba rpoda'vší orpoz,dený rekurz proti uSil1eseniu, ktolým bola p.re 

marnotr~tnosť da.;r:á v ~patro'VInídvo, nemMe sa -odvolárvať na § 36 odst. 4 
rn:esporneho pokra:c.Q'van~a ·č. 16438. ' 

Masarykova uniye.rsita '! Byně: ,nemá samostatné právní osobnosti; finanční prro
,~~ra!ura ]esyt, ,?rpraYnena -k (doyblac.ímu) rek~,r~u jménem čsl. státu, k jehož 
uradum patn 1 Ma-sarykova Uifllverslta v Bme c. 13255. 

Matka: n á r ~ k ~ a t č Ln ? a v Ý ž.i v rn é viz heslo: v Ý ž 1 V 'll éro dič ů. 
- nemanzelska: nemanzelská matka nemusí sama osobně vychovávati dítě' 

chc~y a m~~~ sama ~ítě vy,chováJvati, obsta-rávají-Ji pro oi výchovu jeÚ 
rodlee s ]e]lm souhlasem; v tomto souhlalsném ,názo1"u ,uiž'škh soudů 
~~'~~2~~třovati nezákonnost ve smyslu § 46, odst. 2 zák. Č. 100/19-31 
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nemanželská matka mu ze býti v odvolacím řízení vyslechnuta jako 
svědkyně, t'řeba'že byla v řízení· u prvé stol~~e yvyslechnu,ta j<l'~o.,str~na, 
neodvolala-li se z rozsudku lPf'Vého soudu, Jlmz byl zaiffiltnut JeJl narok 
podle § 167 obč. zák. Č. 13884. 

Matrika viz též hesla: dítě, legitimace následujícím sňatkem, 
otec nemanželský. ~ 
odvolací řízení je vadné (§ 503, Č ••• ~ vc .. ř. s.), ynehy;1-li provede~ ~ukaz 
o přednesu žalovaného ve -SI~Ů'ru ? Zlls~~'n~ ne!llan~els~eho ot,co-V~tVl, :e do 
matriky byl jako ,otec z'atp-san nekdc Vny, ,trebaze zaLov,:ny ,zar~ven ne
tv.r-dil, že -se zápis do matriky stal za p~dm~~ek v§ 164 ob~_ za'~. v c. oI4~54. 
dala-li matka dítěte zapsati dítě na !~rmm ~rade do, m~tr~ky ~rten~u jako 
lTIemalllželské, Inení -IDanže,lu matky dltete Ddnato orpra'Vnem k zalobe pod'le 
§ 158 obč. zák. ,Č. 1432?; s~o:, .. Č. 12614, 458~.. . . 
matriční zápis (o tom, ze dlte Je 'nemanzelske) nema praJvotvorny vyznam 
Č. 14951. > '. .o . . ... d 
pos-tup -soudu při žádosti -dítěte, aby ,porucensky soud po'Zadal spravnI ura y 
o vyznačení legitimace v matrice ·Č. 14~~8. , ." ., 
otec, který byl .zapsán vyz:načením legltlmac~e m~ledullclm sn~tkem v n,ta
trice jako manželský, .mŮŽ~ se kd~k~o1i doma~~tl, sporem, prah. opatro:vn!~u 
k obhájení manželského puvodu -dttete maten~lm nesr.pravrnostI matnčn1iho 
zápisu Č. 16191; srov. Č. 6166, 8202 Sb. n. s.; C 2283, 6308 Ol. U. n. ř. 

Matrikář viz heslo: o tec ,fl ema11 ž e 15 k Ý (zjištění. otcovstv). 
Maxima eventuálni viz heslO: ž a I o -b a ,p odl e §. 35 ex. ř. 
Medicinální drogerie viz heslo: s o u těž :ll e k a I á rozh. Č. 15369. 

Menšinový jazyk v,jz heslo: j a z y k stá tni. 
Mezimístní (interlokální) právo soukromé viz též heslo: S.\. o v e TI s.k o a Pod k. 

Rus. 
mezimistní právo soukromé se pdí ,zása:,drně b y dl} š těm y a ,Jest 'Pod~e 
něho posuzovati i t. zv. OSOOOl pr3lva ·c. 16156 (tUr. sb.. c. ;:s3Q5). 
mají-li maJnželé domov'Slkou příslušnost v obci 'na Slovensku, jes! mal1-
želč,in ,nártlok na placení výživného posouditi podle :práva platneho na 
Slovensku Č. 14883 (Úr. sb.č. 2428). 
v manželských spoifOch cud:wzemc~v, .:~torých štátnu príslušn05ť rt1e~ 
mož,no určiť, treba _ aik strany 'byvalu na S~ovens1w - .postupovat 
a rrozhadnúť podťa manželského zákona platného na SlovenSlku (§ 119 
manžel. zák. čl. XXXI:1894) Č. 16894 (Úr. sb. 'č. 3789). 
ža'lohu o uznání nema1nželskéha otcovství- jest prOsouditi podle práva 
platného v zemi českě a Mor3!y.skOrsl~zSk~, měli .. ~i v d9'?~ Iporodu ,ne
manželská matka a tedy i dítě, jakaz i zalovarny hydlrste v ·čechac-h, 
třebas ditě bylo zplozeno na Slovenskué. 14279 (Úr. sb. č. 2036). 
nemanželská matka. :která měla v dohě rozhodujíd ,po ustanovení .pa
ručníka 'řádné bydliště lna Slovensku, jest již proto po-ručnicí ze zákona 

Č. 14770. '1' > sk'h 
nemarnželská matka na Slovensku nelPoiřerbuje schva em po:uc~n e ~ 
soudu k sporu, jímž se jmé:nem svého dítěte dom~á. -na ~p'llodltelt uz.n~m 
otcovství a placení výživi]]ého Č. 14770 (,srov. Nastm sulkromého prrava 
Fajnor-Zátureok)"r, ll. vyd., str. 463)., ' ., 
pre p-osúdenie pov,1nnosti nemanželskeho ot,ce ?yvaJuceho na ,Sloven~u 
vo6 diefaťu splodenému, narodenému a byvalucemu v čechach, z ~o
vodu .otcorvstva a voči nemalll'želskej matke z dóvodu m;ahromadenych 
alimerntov :platia pre-dpisy všeobeoného občiaJllského záko.níka Č. 15320 

(Or. sb. Č. 2739). . ' .od ti určení místně příslušnéhO soudu podle § 28 1. n. k rozhodnuŤl o za os 
nemanželského dítěte ,na určení dalšího výživného podle § 16, odst. 2. 
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prvn~ dB .. nov. k ~bč. zák., má-li žadatel hydliště na Slovensku 
~~n~elsky otec ma obecné bydliště v historiokých zemích t 1542~ ne
za Qi, Oll podanou ne~a?,žeIským. dítětem,_ zplozeným a zruzen', m na 510-
~~:~~o ~ ~,f~~~ ,~dl~l tam byd~ště, na určení otcovství a Y pl,néní v~r_ 
nuti proti nemanž~isk~:~ ~t~~,~?t~~'~Sk(~'~z~~tckl.)oub"yadl,n~hradu útr~tčsleh-
neb M' k I k' . ' LetmU v zemI eské 
ve,n~ku gl ~V:6509S e(3r e, 'bJe~t ť65os5u)zovati p~dle prá'Va ,platného na Slo~ 

• . . .• . s . C. J ; srov. c. 7601, 8974 
ne~n:aJnzeJ,ske dlte, zplozené a zvnzené lna Slovensku z m~tky tam bydlí ' 
~~~ní~l~'n:,'~~:al1~e!. .. ?t~i" bydlícím ~ t. zv. hist. zemfch, domáhati j~~ 

h" 'I Y Z]lstenl ot-CcyvstVl, tak nároku na výživ,né sporem 
za al~~~ m II s~udll "! obvodu země české Tl€ibo Moravskoslezské i te,hd 
uzn~ -"I nemanzelsky .otec otcovství !k dítěti v nespanném řízeni, ie?~ 
uznam otcovství pro1hlášené v .nesporném řízení m' t' 'v.',· 
znání skutečnosti soulože č 16659 (,U'· ,,, sb .' 365

a
.) u l~n ducmek d,'o-h y 7 .'~. . c. ;J. zasa y vvtčen':" 

v ro.~' . c. , 3~, 62!O a 15962' nelze na Slovensku UŽíti). . .... 
byl-h ~ovole~lm zazlfi,~mu zásta~niho práva porušen veHcí 'řed is S 18 
je~S~p~a~r;r !.'~1';~6. lest takovy záznam proti,práwli a nepfatnt a ~elz~ 
nabyla:li že:n!l podle pdva platného na Slovensku pro'VdáJDírn zletilosti 
(svesPravnostr), mohla se samostatně za'vazovati bydlila-li s manY I 
na lovensku; nezáleží na tom zda byl d bě' .,., ze em 
Slovensku též :přísIušná (. 16156 (Úr. sb. vč, ~~25)JedJnaID1 za'Vazku na 

nárok na náhradu pro 'bezd Od' v, . 
podle práva pJ,atného v mfst~Vokgee ,~yrť~e~~",zasnbou?ení j~st posuzovati 
(Úf. sb. č. 2008). ' uinOU1 ,em llza'Vreno č. 14235 

~á:r?k kna ~1áh:adu vškody. ~zniklé be'Zdúvodným O'dstoupenim od zaSnou-
elll. n,emuz do.slo a Jez bylo zrušeno na Slovensku . t ~ ~ . 

~~~f r~~~J~bčanského, třebaže oba příslušeli do t. 'řelr his~~~~~ý~~ 
nS.I',mitlka, že se žalovaný nedo.pustil trestného činu podle rpráva platne'ho 

ovensku Č. 15226. . 

,~~~~;~ §a 1 ~~,~k~~r:é p~ svedenie pod sl'ubem ma!lJ~dstva posudzo~aný 
V. c. z . (§ 506 raJk. tf. z.) premh:uje sa v trojroČlno.· 

!!r~~~~~ce( leho~e J 1489 obč. zák. od odopl'enia splnit' manžeLský sl'~6 
~'121, 126~U~ ~28g·!J;.1~b: v témž smyslu č. 5295 Sb. n. 5.; srov. t. 348, 

erávny pomer medzi pražským ad'Vokátom a klientom b 'va'úcim na 
~Io;e;kt~ lreba ,posudzovaf - ak prijal advokát poverenk J Prahe a 
~ l'~8'7e4 '(U~nal bad~ok3átske práce ~ podra práva -platného 'V Prahe 
.' r.s·.e.llO). 

'f~:i~u ~::~Č:;:~iŠ~!V~~~~~é:aÚ~Yf~fk~~i71~ciSl~~~:!né tr~~~k~O~~t~~~v:! 
y a.l~ P a .no~tJ a uC.lIlkov'smlúv, bolo by treba posudzovat' ,ddl'a rá 

.p~atne~1~ v ml:s~e, kde došLo k smluve 'č. 14913 (!úr. sb. č: 2404)~ va 
uJed:~.a~l1 sp~ln~~te pro dodávky fi,rmy sídlící tam kde Ibylo . d ' 
~~n::t~~:š~~ch. t~~uío.že srnlúvci položili za základ Obchod~tp~~~~ 
byila~li kupní smlouva sjednána -na Slovensku a měla-h . t' ' . 
spl,nena a nenÍ-J,i jiného ujedlllání, jest užiti souk-mméh ! . ~~ b,yh 
hCliho.'ua Slovensku č. 15527 (Iů,r. sb. č. 2'894). o pw\ a .p1,a-

p~ed~l, tovaru obchodníkom, býIvajúcim ll·l Slovensku, obchodnikovi 
~xva6U~e~1? na Md ~,ra:ve! posudzuje sa podra práva tej právnei oblasti' 

e ~ upo'P~e a1lllly ukon uzavrený č. 17021 (Úr sb č 3'89'~) " ' 
naoko c, 1746 Ur. sb. . ,. o, rov-
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ustanovení § 1486 ob_č. zák. neplatí na Slovensku a' Podkarpatské Rusi 
Č. 1552'7 (úr. sb. Č. 2894). 
aj SlPolo.čenský pomer vzniklý na Slovensku možno p-osudzovať podfa 
člě 250--265 .obchodního zákona, IPlatného v zemi českej a Morarvsko
sHezskej, keď úmysel strán zrfejme smero'Val k založeniu t. z-v. tichej 
spn!očnosti podl'a ustanorvení cit. zákona č. 14923 (túr. sb. č. 2439). 
míst,ní soudní příslušnost, pokud se týká sporů z pojistných smluv, uza
vřených .před účinlfl'ostí zákona č. 145/1'934 v ohlasti práva .p~atmého na! 
Slovensku, posuzuje se podle předpisů {libčanského soudního řádu slo
venského č. 14753 (Úr. sb. č. 2344). 
o lnávrhu na odkl~d exekuce přísluší roz-hodnouti exekuč-nímu soudu (lna 
Slovensku) i tehdy, hyl-li náv'l1h ubněn samostai'ným Ipodán.ím; o ta:ko
vém ná'vrhu InenÍ ,povolán rozhoduvati soud, jenž ,byl dožádán jen o vý
lwn pO'Volení již dražby č. 14241 (úr. sb. c. 2015). 

Merlnárodní doprava železnični viz heslo: -cl o rp il' a važ e 1 e z nič;fl í mez i -
národnÍ. 

právo soukromé viz též heslo: c i z o z e nt s k D. 
k otázce vrut-rost.átl1Í účinnosti mezinárodních smluv č. 16978 (.or. sb. 

č. 3932). 
manželské žatloby -cizinců, z n.ichž jeden se usadil trvale v tuzemsku, 
jest posuzovati podle zákonu země, kde manželství bylo uzavřoo.o, aniž 
se vyžaduje, aby manželé byli příslusniky právě této země; stačí, že 
byH a jsou ciúnd č. 13328; srov. Č. 9255, 8745, 5060, 1807. 
-platnost" v cizině uzavřeného manželství zdejšího státního občana (vá
lečného zajatce), který se 'V době sňatku nehodlal vzdáti tuzemského 
občanství, je-st posouditi podle tuzemských zákonu Č, 16230 (túr. sb. 
č. 3381); ,stei"ě Č. 5859. 
jen co formy uzav.ření manželství jsou rozhodující .předpisy místa uza
vřoní sňatku Č. 16230 (Úr. sb. Č. 3381); stej-ně Č. 5859. 
tenninové obchody s o'bitHm jsou neplatné, i když byly ltIzavřeny v ci
zitl1ě; na tom nic nemění předpisy zák. č. 69/1922 č. 13337. 
smluva o sproskedkovanie terminových obchodo'V O'bilím a mlýnskymi 
výrobkami na plodiJfJorvej burze hod cudzozemskej, uzaiVre:l1á !lm S10>
vensku, je právne neú6nná; komitent móže zpat požadovať od spro
streko'Vatel'a to, č'Ů mu dal atko zahez.peku 'na krytie pripadných strát 
z termínových o:bchodo'V, a sprostredkorvatel ,l1iemóže započínat' nárok 
z titulu provrzie za Slpwstredkovanie a hotových výdajikov č. 16889 
(Úr. sb.č. 3757). 
zajišt'o'Vací pře'Vlastnění, třebaže bylo ujednáno v Němedm v liStilllě, 
,sepsané před řišsko:německým notářem, není v tuzemsku chrá:něno 
pJedpisem § 37 ex. rř., nýbd jen předpisem § 258 ex. ř. ,č. 14023. 
jde-li o smlouvu mezi tuzemcem a cizincem, jest užíti předpisů tuzem
ského ,práva i 'Pro posouzení důsledku prodlení- toho neb onoho smluvce 
Č. 14649. 
otázka, ,či tre,ha k zachovaniu závavku atkceptanta zmenku p-r.otestovať, 
posudzuje sa podl'a práva miesta, kde bola zmenka akceptantom pod
ipísaná a Inie podl'a práva miesta, kde akceptant bydli č, 15340 (Úr. 
so.č. 2754); .mv. Č. 11578. 
předpisy záik:. č. 91/1918 neplatí pro služebni smLouvy, sjednané v cizině 
(lroJnu), byť i smluvci byli tuzemskými státníhi příslušníky, byly-li 
práce též tam konány Č. 15729 (,01'. sb. Č. 3025). 
nejde-li o' změnu nebo doplnění ústavních zrukOlnů, nevyžaduje se pro 
vnitrostátní účinnost. mezinModních úmluv, pokud upravují předmět~ 
k jehož upravení byl j~nak povolám zákonodárný sbor, aby k jejich pro
vedení byl ještě vydán zvláštní (recepční) zákon, byl-li již jednou pro-
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jev~n souhlas Národního shromáždněí (~ 64 odst 1 ~ 1 ' t r f 
~ 6:dill~kní a k" ratifikaci ~mlo'Uvy; tako~ so~hlas ~e l~eC~usíU:tátil~l~~~ 

o e za ona c. 16978 (Ur. sb. č. 3(32). " 

úmluvav m.ezi Č:~ko~lovenskou repubHkoll a republikou Rakouskou 
,~,.[o:z~elem ... Odpocl~nyC'~ a ~a~patřovacíoh požitků bývalých ,pragmati-

a: n~CI z,a~estnancu spravy JmeTIÍ druhdy vázaného pro rod Habsbursko
~?tr~nsk~ c. 187/1~31 j,e vázá!ll,~ i pro vnitrostátní orgány a jednotlivce 
J1Z hm, ze byla, u]ecLnana presIdentem 'republiky k tomu oprávněným 
~§. 64, .odst. 1, é; vl v ú~ta'Vní listiny) a že byla' po uděleném SOuhlast: 
'Sba;OdI11h.o sh!omaz.~~nt ~ s odvoIa:ním ,na tento souhlas uveřeiněna ve 

Irc: ~akoTIu .~ namem č. 16978 (Úr. sb. č. 3932). 
formalU1 VIZ tez hesla,: důkaz kon,kurs (čl IX urvoz. zák. ke 
konk. ř., §§ 68 až 70 konk. ř.). ' . . 

provedení dŮ~<lzu, vy!hovujicí právu .platnému v ciz.ině kde byl <luka 
PllOveden,. avsak ne'Vyhovuljící tuzemskému ,práV1l je' platné (zásad~ 
Ocus reglt actum) č. 16213. ' ' 

změna vzájemnosti ,po.dle §§ 23 140 nesp pat o. .ro·edn'.' . 
.po;zůsta~Q.sti r~kouských ~tátnkh' .pťíslušníkfr v 'pomě~ Jk Sal~~lk:'O:: 
stah: rakouskeI?u, ~asta.Ja rakouskym Slpolkorvým zákonem Je dne 21 
ProsInce 1?23, c. 636 '~: O. B1., záleží v tom, že bylo zrušeno 'en právo 
clzozems~en:u.s?udu' flU?~ryo než ratkouského soudu) odporova~ tak řeč 
p.~or.ogacl ~edl;u ... ?aIehaJllclc.~ pa p1"ojednál1Í movité pozfi,statosti po Ci~ 
zm~l, ~tery ma ~~dn~ ?yd11ste v uvedeném státě, rakouským soudem 
a. mk~h ,?ouze pnslusnym soudem cizozemským Č. 16408. 

sud .~~~ J~ ,,:iaza1ný fbrmálnym dolkazovaní:m 'Pri zisťovaní a!ké právní 
pra;TI ay patia v cudzonI štáte č. 16895 (úr. sb, č. 3792).' 

Nansenuv~rad ~r? uprchlťkYJ<?ffice international Nansen paur les refu iés 
~ous I aut?n,te de, la Soclete des Nations) jako ,práVlnická osoha (s~lb
J~kt) ~ez'l.firu:odmho práNa mů,že býti i subjektem soukmmých práv a 

, zarvazku a ma procesní způsobilost Č. 16832 (Úr. sb. č. 3783). 
umluv~ o pfel?ravě zbOží viz heslo: d o p.r a v <ll žel e z TI ,. C· TI l' 

narod-n1. m.ezi-

Mezitúnní návrh ~rč(}vací viz hes'lo: II r Č o v a cín á vrh mez i tím oll í. 
r~sudek VIZ heslo: .r o z s ude ok mez i tím TI i. 

Měna VIZ ,též hesla; činž,e, ~íl povinný, pojištění smluvní, pořad 
,p r a v a, u r c o v a C 1 n a vrh mez i tím 'li í č. 14304, 
devi~ové před'p.isy viz hes',lo.· devl·sova' • . opatrení lna ochra-' nu men~. 
a špedité,r viz heslo: zasilatel 

~ ú č t o v a c ,í říz e al í viz heslo: s o ~ p i s p ohl e dá vek. 
upraya z.avazků v rak.-uh. korunách viz hesIn- soulpis _po-
hledavek. . 

váleč_né .půjčky v!z heslo: válečné půjčky, 
z I a t á dolož Ik a v díl Č í c h d I II hop i sec h víz heslo: 
díl č i. dlunopisy 

ayzpát~ční.kouPě viz heslo: zpáte'č,ní koupě. 
vseobecne: nejde o ,zrněn.u. ža19by, domáháno-li se místo zaplacení ku ní 
ceny v Ke zaplacelll v ClZl meně s altemartivním zmocn"'nl'm k P v Kč č. 13793. . ''-'. zaplaceni 

ta~?,v?ut'Ů' zménu žalohniho žádání, znějkího na zaplacení v Kč v žádání 
~eJl'Cl na ~a~lacení v cizí l11ěn~, lze provésti ~ V' řízení doplňov~cím, byl-li 
:.ozsl1dek pl veho soudu odvolaCl'm soudem zmsen Ipodle § 496 • 3 . ~ 
c. 13793. ' , c. c. r. s. 

z<iljišťovací exekuci podle § 370 ex. ř. nelze povoliti ,k zajištění nMoku na 
dodání určitého počtu liber stertinků č. 13797. 
u r č e fl í m ě TI y: byl-li dlužník povinen platiti ,podle exekučniho tituJu v tu
zemsku v říšskoněmeckých matkách, platil všaJk podle úmluvy s věřitelem 
v tuzemské měn.ě, je pro otázku, zda pohledávka těmito platy byla zapla
cena, .rozhodujíoi kurs va1ut, nikoli kurs devis Č. 15505 (Or. sb. Č. 2876). 

při určenÍo zmeny a1imentačnej povinnosti zaviaz3Jného, ktorý pobera svoj 
dochodok v pol'skej va-Iute, ale po-vinný je p-Iatiť vý·živné v československých 
korunách, v d6sledku zmeny valutárnych pomerov t-reba vychádzať zo 
zmeny var š a v s k é hod e v i z o v é h o k u r z u československej koruny 
č. 15337 ('Úr. sb. č. 2748). 

op o,k I es měn y: byio-li umluveno placení efektiv:ně v anglických librách 
a byl-li dlužník 'V prodle:ní s place-nfm, má věřitel .nárok, aby se mu dostalo 
tolik, kolik mu příslušelo v' den splatnosti, bylo-li placeno -podle kursu v den· 
placení a niko'li podle vyššího kursu v den splatnosti Č. 13572; srov. č. 15865 
(Or. sb. č. 3135) . 
jde-li o smlouvu mezi tuzemcem a cizincem, jes.t použíti tuzemského prá'Va 
i pr orposouzení .právních dúsledků prodlelfl.Í tohO' neb onoho smlu'Vce č. 14649. 
dlu~níik jest po'vi'nen z důvodu prodlení ·nahraditi věřiteli škodu přivoděn·ou 
poklesem smhlVené cizí měny Č, 14649. 

byla..;!i cizozemská firma zav~něním tuzemské firmy nucena zaplatiti od
škodné v cizozemské v-aiutě, jest jí přizmati proti tuzemské firmě nárok na 
náhradu toho, co byla nucena za1pla:titi, v měně českoslove.I11s'lcé podle kursu 
z doby vzniku škody č. 14195 (Úr. sb. č. 1982). 

byl-li dluh splatTI)' v cizině před účinností zák. Č. 25/1934, musí dlužník, 
který se odl v prodlení, nahra:diti' věřiteli škodu nasta1'Ů'1.1 kursov,ni dife
renCÍ důsledkem devalvace Kč a placení' v devah/:ované měně č. 15865 (Or, 
sb. č. 3-135); sro~. č. 13572. 
tuzemec, uzavÍ'rající smlouvu v cizí měně, vyhne se sice osudiU, který posti
'lmje tuzemskou měnu, musí však snášeti změny dzí měny, kterou zvo1il, 
a podrobuje se v tétO' přiiči,ně cizozemSlkým zákolnum, upravujícím otázky 
měny č. 13193. 
proti tuzemci, který uzavřeí v mce 1908 smlouvu QI životním pojištění 
v matkách řišskoněmecké měny) platí i1íšskoněmecký zákon, týkajícÍ. se 
znění bankoVlniho zákona ze dne 1. června 1909 (HOBl. S, 515), jakož 
i úprava ,říšskoněmecké měny,- k níž došlo zákonem ze dne 30. srpna 1924 
(RGB!. JI. S. 254) č. 13193. 

nevyhradil-li si tuzemsiký pojistník, sjednavší v .roce 1894 životni pojištění 
na markovou měnu německou, výsl'Ůrvně vý,platu pojistné sumy ve zlatě 
(t. zv. zlart'Ůu dOložkOU), postihují ho pozdějŠí změny hodnoty ří:šs'ké marky, 
způsobené německým bankovním zákOllle;n ze dne 1. června 1909 (ROBl. 
S. 515), jakož i úpravou, k n.Íž doMa zákonem ze dne 30. srpna 1924 (RGBI. 
JI. S. 254); ustanovení § 7 obč. zák. nelze tu použíti ,č. 15120 CÚr. sb. 
č. 2589). ě 

pokud pojistník, ujednavší v roce 1906 životní pojištěni na markovou měnu 
německou a domálha!jíd se nylní vyplacerní pojistné sumy V měně, která byla 
v oběhu v Německu v době splatnos.ti (v I~oce 1930), nemůže se dovtOláNati 
ustanovení státní úmluvy ze dne 4. května 1926, ujednamé mezi republikou 
českoslorvelTIskou a královstvím ltal1ským Ů' plnění smluv tý:kajícich se po
jištění na život a důohod (č. 35/1(27) č. 14180. 

v j CiJké měně jest vylplatiti pojištěnou sumu, zní-li život-ní pojistka, vysta
vená v roce 1909, na tehde}ší marky němec:ké nšské měny; !IOzhodrující jest 
měna v do'běskutečné výpMy č. 14813 (Úr. sb. č. 2386). 
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byla-li ujednána činže v Kč, ale řídila-li se výše čtvrtletních čimžov.nich 
splMek dle toho, zda kurs dolaru stoupne v poměru ke Kč nad ufičitou mez 
ne?,o kl~ne pod ~~čit0l! mez, přic~ází toto kolísání kursu k dobru buď pro~ 
naJlma~eh neho nalemcl, dle toho, Jak se kursovní poměry vyvinou č . .14120. 
menove (valutové) doložky: měnovou doložku ,nelze považovati za ujed,
naný ~působ výpočtu ceny (§ 2 vlád. nař. č. 154/1933) č. 14115. 
prá'Voy dosah va:lutovej doložky v smlurvách trefba posudzova ť podYa jed
notlivosti pripadu č. 15~15 (Úr. sb. č. 2661). 
předpisem n 1, odst. 3 zák. č. 25/1934 nebyly dotčeny smluvní valutové 
dOložky, jako l11ebyly dotčeny ani obdobným zákonem ze dne tO. dubna 
1919, Č. 187 v § 6, crni orpatřením Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, 
č. 166 č. 15638; stej.ně č. 15714 (Úr. sb. č. 2983); opačněč. 14920 (Úr. 
sb. č. 2427). 
dal-li vlastník nemavitosti v zástavu svou nemorvitost pro celou věřitleovu 
pahledáivku z 'dlužn.ího úpisu, tedy i podle valutové doložky v ní dhsažené 
jest věři~e'l povlnen vydati dIužnmm výmaznou kvitamci jeTI tehda, je-li za~ 
placena 1 ona cástka, kter-ou mu soud přiznal podle valutové doloŽlky jakO 
součást jistiny Č. 16192. 

~ás!ka, k.ter~u j,e dlužník povin~n doplatni podle valutové dolo~ky, jest části 
Jlstrny, mko1iv uplatou za pOUŽItí zapůjčené částky a .nepříd se zákazu § 16 
zák. č. 44/1933 č. 16193 (lÚr. sb. č. 3349). 
dolarové doložky: výJdad do,Ia1'ové dolQiŽlky v.pachtovní 'smlouvě Č. 16416 
(Úr. sb. č. 3505). 
bylo""li zřejmým účelem doložky U stá I i t i jí hodnotu smluvního plnění 
(pachtO'VlI1ého) proti změnám, jež by v budoucnosti mohly nastati v hodnotě 
tuzemské měnové jednotky (proti jejímu znehodnncení a: poklesu nebo jej~mu 
zvýšenÍ') , nikoliv učiniti hodnotu plnění závislou na jakýchkoliv změnách 
poměru tuzemské měnové jednotky k dolaru, nemají pm plnění (výši) -pach
tovného vÝ'Z'namu talmvé změny v poměru 'Obou měn, k nimž došlo z dů
vodd, jež Inemají svdj základ v hodnotě tuzemské měnové jednotky, nýhrž 
v hodnotě dolaru č. 16416 (Úr. sb. č. 3505); sro'l'. č. 16693 (Úr. sb. 
é. 3684). 
výklad dolarové doložky v ná!jemní smlouvě Č. 14304, 15518 (Úr. 
sb. č. ~82), 16692 (Ú". sb. č. 3684). 
při vyšetření pravé vůIe smluv'ců jest p,řihlédJllŮuti k zjevnému účelu smlouvv 
a jednotlivých jejíloh ustanovení k pohnutkám ~teré smluvce vedly a 
k okolnostem i .předpokladům, z :nichž vycházeli' č. 16692 (Úr. sb. č. 3684); 
srm. č. 15416 (Úr. sb. č. 3505). 
lze-li podle okoLností s bezpečností 'Usouditi, že smluvci chtějíce ustálení 
poměru vzájemného plnění pr:o budoucnost, zvolili dolar 'za měřítko plnění 
pro jeho stálost a že by nebyli umIurv.ili dolarov"ou doložku, kdyby byli po-. 
cíta1i s možností ,devalvace dola,ru ve Zlnačné míře, tnemá změna v relaci 
tuzemské měny k dolaru dŮlsledkem deva1rvace dolaifu vliv n.a výši ujedna
ného nájemného č. 16692 (Úr. sb. č. 3684). 
dolarorv:ou doložku jest vyložiti v každém připadě podle vůle srnluvcft jak 
jest patrná z dos}orv:u řečené doloŽlky č. 15100, ' 
práV'ny dIŮsah valutlYVej doložky v smluvach treba posudzovať podl'a jed
notlivpsti prípadu č. 15215 (o,r. 'Sb. č. 2661). 
d?larov~ doložka .v dlhodobej smluve o dodávál11í elektriokého prúduj jej 
vyklad c. 16147 (Ur. sb. č. 3230); srov. č. 14120, 14304, 15100, 15215 (Or. 
sb. č. 2661), 15518 (Or. sb. č. ~82), 15638. 
ked' v dlhodobej smluve 10 dodávaní elektrického prúdu odb~rná cena určená 
b~~,:, v ~ s dolo~ou. že sa odber;ná ce~,a sniži ale:bo z.výši, akby sa zisnl 
vaCSI nez plus mmus 10% kurzovy rozdlel podľa parity dolára v Prahe na 
základe priemeru zna,čenÍ v určitých dňoch mesiaca decembra každého raku 
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v Súov:naní s kurzom dnlára v deň uzavrenia smluvy, poklesom dolára o viac 
než 10% nastal smluvný prípad sníženia odbernej ceny prúdu č. 15215 (Úr. 
sb. č. ~1). 
k vý1kladu dolarorvé doloŽlky ve smlouvě 'Ů výžirv,ném č. 16194 (iOr. sb. 
č. 3350). 
byli~J:i -smluvci podle smíru o výživném opráVlněni žádati za snížení nebo 
zvýšení vý'živného, kdyby .kupní hodnota Kč stoupla nebo klesla, při čemž 
měHtkem vzestupu Inebo p-oklesu byI kurs dolaru na pražské burse, nelze 
žádati o snížení výživného pro dev-alrvaci dolaru, mělo-li .podle úmyslu 
smluvců dojíti k 'Zvýšení nebo sni-žení vý,ž-ivného jen tehda, kdyby se valu
tové poměry projevily v tuzemsku 'V podstatné změně cen živ,otn~ch potřeb 

_ č. 16194 (Úr. sb. č. 3360). 
zlaté doložky: ,nemoŽlno sa domáhať Iplateln~a zvýšeného arendovného na' zá
klade ,doložky 'arendálnej smlurvy, uzavrenej pred účinnosťou zák. č. 25/ 
1934, že arendov.né, ujednané ,na zálda:de hodnoty čookoslovenske'j koruny 
v zlate, ktorú táto mala v dobe uzavrenia smlurvy, 'v pdpade zmeny tejto 
hodnoty za trvrunia arellldáLnej smluvy plate1né má byť v sume, kto:rá zod
povedá nastavšej zmene 'h'Odnoty česKoslovetnskej koruny v 'zlate Č, 14920 
(Úr. sb. č. 2427); opaČJ1ě č. 1'5638, 15714 (IÚr. sb. č. 2983). 
ustanoven.~m 'Odst. 3 'čt. I zák. 'č. 25/1934 ne'boly do-&nuté úmluvy, ktoré 
znejú na koruny ,československé vyj.adren.é určitým 'ohs~h:om zlata (t. 'LV. 

zLaté dolO'žky smlu'Vll1é) č. 15714 ('Úr.sb. č. 2983),; 'stejně č. 15638, 16146 
(úr. sb.č. 3227); upačně č. 14920 (Úr. sb. č. 2427). 
zlatá doložka ve smlouvě o zápftjčku č. 16146 (úr. -sb. č. 334-9). 
platnosť zt:até doložky smluv,nej, ujednanej pred úči:nnosťou zák. Č. 25/1934, 
!nebo>1a dotknutá ustanovením odst. 3 čl. I uveď. zák č. 16146 (Úr. sb. 
č. 3227); stejně č. 15714 (úr. sb. č. 2983), 15638; opačně č. 14920 (Úr. sb. 
č. 2427). 
měla-li hý ti podle. dohody určitá, zákonem sta:novená zlatá relace tuzemské 
jednotky m.ěnové, ·wzhodujíd -pro vrácelni záJpůlČlky a placení úroků, je tato 
relace rozhodující bez zřete~e na to, z ,jakých hospodářských důvodů došlo 
k zákonné změně zlaté relace tuzemské měnové jednotky, a zda a jaké účinky 
měla ta,to změna 'na kupní sílu odthodniOcené rněnolVé j-ednotky ,č. 16193 
(o,r. sb. č. 3349). 
částka, kterou je -dlužm.íik pOlVinen doplatiti podle valutové doložky, jest částí 
jistiny, Inikuli úplatou za použití zapůjčené čálstky a ,nepHčÍ se zákazu § 16 
zák.č. 44/1933 č. 16193 (úr. sb. č. 3349). 
.není .... li ze zápisu zástavního práva vloženého. pr:o čiselně uvedenou poMe
dá'Vku v tuzemské měně zřejmé, že o měně -hy'la umluvena zlatá 'doložka, 
nelze přikázati věřiteli z nejvyššího podání vYššÍ pentěžitou 'částku p,řida
dalj:icí lna jeho nárok ze ,zlaté doložky, o.dporují ... ti tomu z,adní ik:nihoviní vě
řitelé č. 16488 (Úr. sb. č,. 3540); srov. č. 10643. 
jestliže vypůj-čitel ,nebyl povilI1en plniti efektivně ve zlatýdl dolarech a 
'V době sjednání zápftičky nebylo jiného než zlatého d'olaru, ,nebyla sjed
naná záJpújčka se zlatou doloilrou, třebaže se ve stl1!1ortlvě 'o záJpftjčku po
ukazuje na zlaté dolary č. 17036 (Or .• b. č. 3996). 
z pouhé doložky, že vy,půjóitel má vrátiti zCllpůJčenou valutu podle hodnoty 
zlata, ještě neplyne, že účiil1il1lOst doloŽtky byla smluvena jen pro ten přÉpad, 
že dojde současně k změně kupni síly zapůjčené valuty ve vztahu k z,latu 
č. 17036 (Úr. sb. č. 3996). 
dohodnocení (valorlsace): československý právní řád nezná všeobecné v a
Iods ac e č. 14937; ,rov. č. 16462,951'9, 6610, 5999, 4662, 4355. 
zaměstnanec (obc',oní) se nemůže domáhati .rozdHu meii platem, ,který do
stá;y,á, a platem, který hy dosrtávLal, kdyby byl zvalorisován~ po-dle relace 
koruny českIŮslovenské k zIaté koruně rakousko-uherské- jeho. plat upravoo~' 
služební Ipragmatukou z roku 1912 Č. 14931. 
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československ)f súd nemóže prisúdif pohfadáJvku maďarského štátneho ob .. 
čana, vznikltú pred štátnym prevratom v starých 1"ruk.·uh. korunách. v:o va
lorizovanej hodnote podfa maďarských zákon-ov - v rozpore 50 záJkonom 
Č. 187/1919 - ani v tom pnpade, keď ináč -podYa pmvidieI medzinárod
ného práva súkromného doty'čný ,práJvny úkon, z iktorého pohl'adáv'ka: vZindkla, 
tmba posudzovať podYa maďa:rskwo práva č. 1-5336 (IÚr. sb. č. 2747). 
třebaže československé zákonodárství neuznává zásadně ,nárok na dohod
nocení, není dohoda o dohodnocení ani zakázána, ani za 'Všech Oikoihností 
V rozporu s dobrými ·tnTavy č. 16462j srqv. Č. l4937. 
jestliže smluv ci sjednruli před- světovou váLkou z<Í!půjč:ku v říšskonéme,ckých 
zlatých markách k zaJjištění věřitele p-mti možným měnovým změnám a 
dluŽlník IPlatil po rněko'l1ik let po skončení inflace ma11ky úroky v tuzemské 
měně ve výši odpovídající ,zrupitjčce prepočtené mi tuzemskou měnu, uznal 
tím svůj závlazek ze zápůdčky až do· této výše č. 16462. 
měnová rozluka (zák. č. 187/1919) viz hesla: díl povinný, pojiš
těni' smluvní, .soupis pohledávek, zasilatel, zpátelčl!1i 
koupě (§ J068 o;bč. mk). 
zák. č. 88/1919: v jakém kursu se splácí zápůjčky poskytnuté v ci2ich va
lutách č. 144&5 (Úr. sb. č. 4166). 
zák. Č. 354JI9~1: pohledávka ze zápúj'člky, která přešla podle zák. č. 354( 
1921 5 hýv. Rakougka-Uherska na tuzemský stát, je splaroná v tuzemské 
měně, č. 163\0. 
úmluva č. 60/1926 viz hesla: soupis pohledávek, stát. 
úmluva Č. 55/1930 viz hesla: soupis pohledávky, stát. 

Město:_ 'fučení měst, která byla 'Vznikem našeho stá1:u rozdělena, za záV1azky vmůklé 
!před rozdělením č. 14705. 

Města s vlastnim statutem (regulovaná, statutární) viz heslu: IP o řad p r á v 3. 

Městská policejní stráž viz heslo: z a ID ě s tlll a ,n c i ob e c TI í. 
Městský úředník viz heslo: zaměstlnanci obecní. 
Mě~anský -pivovar viz heslo: IP r a v o v á r e ční c i. 
Měšťanstvo pravovárečné viz heslo: II r a v Q' v ti r e čin í c i. 
Mimoknihovni nabyvatel viz hesla: n. a tur á lil í v -1 as t n ik, po s tu p, ž a'lo b a 

vlastnická (§ 372 obč. -lák.). 
Mimoknihovní postup přednosti v.iz hesla: dra ž b a V;fl u -c e -ll á n e m 'o v i t o s t i 

(§ 213), kn,ihOViUí lP,řednost. 
Mimořádný dovolací rekurs viz 'hesla: ,d r a ž b a v n II cen á ne m o v i t o s t i 

(§ 239, půsl. ods.t. ex. 'ř.), e,x'ekuce (§ 83 ex. ř.), ne'srporné 
řízeni (§ 46, odst. 2 zák. Č. 100/193-1). 

Mimosoudni _ výpověď viz heslo: v Ý IP o v ě ď z '"' á jmu. 
Mimosporné řízeni viz heslo: ll. e s IP o r n é říz e n í. 
Minimum exístenčni viz heslo: e,x e k u cen a 'P I a ty. 
Miniwatt viz heslo: s o ut ě žne k a 1 á (§ 1 zák. p. n. 5.) rozll. Č. 14909. 
Míra dolová viz heslo: hor y. 
Mír.a úrqkOVá viz heslo: úrokové sazby. 
Mírové smlouvy viz heslo; stá t 
Mistní dráha viz heslo: náhrada škody drahou. 

obec viz heslo: ob e c; 
obchody viz heslo: s p Ir á v a pro vad y (čl. 34í ohch. zák.). 
policie viz hesla: náhrada škody, pořad práva (obec). 
příslušnost viz hesla: mez i m ís t\n í 'p r á vos Q. U kr o:m é, p Us'} u s-

nost, určeni pfíslušlIlosti. 
školní rada viz hesla: ob e c, ško.lstv í. 
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Místnost obchodní (p r o voz o v oll.a) viz hesla: o c II r a TI- a n á je m ní k fi, 
s-mlouva nájem'ní CI; pachtovní. 

Místopřísežné seznáni jmění: pozůstalostní soud není oprávněn Zlkoumati místo
přisežné sez,nání jmění (§ 114 1l1esp. pat.) potud, zda jest úplné ,nýbrž 
má projednávati jen o jmění, jak je uvedeno v seznamu, a je odevzdati 
Č. 14006. 

Mlčky (kon klu den t n ě) viz heslo: ,čin Ikonkl u d ern trn í. 
Mlynář viz hesla: oboha-cel11Í bezdůvodné rozh. č. 16095 soutěž ne

k a 1 á rozh. Č, 15091 (úr. sb, Č. 2569), 15645 (Úr. sb. č. '2941). 
Moc otcovská viz heslo: otec manželský. 

plná viz heslo: pln á moc. 
právní viz heslo: rozsudek (§ 411 c. ř. 5.). 
vyšší viz hesla: doprava železniční, hory, náhrada škody 

dra'hou. 
Modus viz heslo: děd i c (roZJh. č. 16126). 
Montér viz heslo: a u t,o m ohi I ov Ý zákon. 
Mora viz heslo: IP rod -1 e n í. 
Morava viz heslo: obec (na Moravě). 
Moravský zemský fond viz heslo: fon d zem s k y. 
Motocykl viz hesla: automobilov)' zákon, pojištění smluvní. 
MotorOvá vozidla v:iz hesla: a'ut-obus, automobil, automobilový zá-

k-o,n č. 162/1908 a Č. 81/1935, daň z motorových vozidel exe
kuc~ (§251, Č. 6 ex. ř.), pojištění smluv,ní, správa pro ~ady, 
stprav~ vnucená podniku (živn,ostí), živnost auto'do
praVfll. 

Mouka: vl'ád. nař. č. 95/1930 má _moc zá:kona; odesilatel, který žádal 'Ů takový 
ZJpů.sob celního .řizen~ }aik jej předpisuje § 4 vlád. naf. č. 95/1930 jest pD_ 

vmen ~raditi. želez~i.ci. ve~er~ vý'lohy, spoje-né 's ,prozkoumáním: pova)1y 
mo~k~, k mm pat;l, 1 z~znej pro ota'Zku platnosti vládního- nařízení pro 
ceLm u;kOiny~ a vybrrant zdl'1zného rozhoduje den, kdy byly vzpomenuté úkony 
vykonany c. 13524. 

Movitá věc: kourp-ě dřílVí na stojato -,neni koupí movité věci c. 13905. 
- - lodní garáže jsou věci ,movité č. 15949. 
- či ~emovitá ~ěc viz heslo: s t a v han a c i z í m p o zem ku. 
- pozustalost VIZ heslo: ,p o z Ů s t a los t po c i z Í c h stá t ,n i ch pří-

slu,šn.Ících. 

Mravy dobré viz heslo: ne:p I a,t n o s t sml o u v y (§ 879 ohč. zák) 
-------: - s-outěže viz heslu: soutěž nekalá (§ 1 zák. p. n. s.'). 

Muzsívo branné moci v,iz heslo: voj sk o. 
Mužští čekatelé viz heslo: s'věrřensltví rodinné. 
Mylná pohnutka viz ,hesla: pohnutka., pojištěl11í smluvni. 
Mylný právní názor vi.z heslo: advokát (-o,d:pověd,TIost). 
Myslivost viz heslo: h o II i t lb a. 
Mzda viz hesla: ex e k u c e, fl' a p I a t y, dob a p r a c o r.v fl í o s m i hod i n o v á 

smlou,va služeb'ní. ' 
Mzdov~ nárOky viz hesla: Ipří51 ušn ost (§ 49, č. 6 i. 'll.), pr ac o v n i so u d Y 

(§§ 1, 42 zák .0 proc. soud.). . 
- rozhodčí soudy viz heslo: r o z hod čís o II dym z d o v é. . 

Nabídka viz hesla:_ },o 8Y, ,p: o ji š t ě ní s ml II vn'Í', s.m 1-0 II v: 8l (uz a vir án O. 
reální: byla-Li dodán,3' věc tomu, kdo ji neobjednal, není v tom, že ji adresát 

tl sebe ,ponecha:1, Ipřijeti reáLní ,nabídky nebo smlouvy schQivací č. 15261; 
swv. Č. 12685, \0500. 
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Nabidkové řízení: nekalá soutěž dodatečným podbízením č. 13472. 
Náboženská obec židovská viz heslo: i s r a e I i t s k á s p o leč n o g t n á b o -

ženská. 
Náboženská společnost nekongruální viz hesla: k o n g r II a, i s r a e t i t s k á n á -

bože,nská spole.čn·ost. 
Nabyti držby viz rozh. Č. 14130 II hesla: ualbytí vhst'nictví (§ 380 obč. 

zák.). 
služebnosti viz heslo: s I II Ž e b ;ll 05 t. 
vlastnictví k cenným papírům viz heslo: ce!uné papíry, peněžní 

ústavy. 
k dovoznímu povolení viz heslo: d o voz n í ,p o v ol e .fl i. 
v pozemkové reformě viz heslo: pozemková reforma. 
převodem viz heslo: převod vlast1l1ictví. 
přiklepem ve vnucené dražbě nemovitosti viz též heslo·: dra- ž lb a 
vnucená .nemovitos-ti (§ 156 ex. ř.). 

vydržením viz heslo: vyd.r ž e ,n í. 
vyvlastněním: vlastnictví k vyvlastněnému pOtZemku se "llalb)'Vá pra:V-D
platn.ým vyvIastňovacím nálezem a zaplacen~m nebo složením nděkud
nélho u sou.du; ,výZinam ,k,nihovní <poz.námky složení odškodného ·č. 16205; 
srov. C. 8253. 
prodal-li bývalý vlastník pozemek v době, kdy byla náhrada Za vy
vlastněnou jeho část ,složena u soudu, ·nenabývá kupitel vlastnictví k vy
vlastněné části IProda,ného pozemku, třebaže vyvlastňovad výměr nabyl 
právní moci teprve po sjednáni kupní smlouvy Č. 16205. 
podle §§ 367, 368 obč. zák. nabytí od nevlastrnírka: při komis
nim prodej,i nerozhoduje pro otázku nabytí vlastnictvi, zda kupite"l vě
dět, že koupená" věc m~patří komisionáří, nýbrž že patn třetí osobě; 
stačí přesvědčení nabyvatelovo, že pfodatel (komisionář) jest oprávněn 
k prodeji Č. 13464. 
llie'Věděl"",li nabyvatel -o exekučním ·zástalVlnLffi práJVu, lpídm na věci, a 
není-li jeho neznalost ·zaviněna jeho hrubou nedbalostí, .n.albý"V"á úPl:ného 

~vllastnktvf Ik věci za úIPla11u př-evedené ·č. 14199; srov. č. 6689, 12437. 
p·ředpisu § 367 obč. zák. se ,nemu-že dovolávati kupHel koste1ních věcí, 
prodal-li věoi ty faráiř .o své. újmě a bez souhlasu nadřízených o-rgánfi 
Č. 142113. 
faráři nejsou :kostelní věci svěřeny jen do .opatrování, nýbrž jest ve vý
'klŮlnu držhy k ni'm IP-tá.vnim zástupcem Ik,ostela Jako jejich vlastní<ka 
Č. 14213. 
má-li ten, kdo .koupil věc od nevlasťnfka, naJbýti ik ní podle § 367 ohč. 
zák. vJastnktví, nesmí anil v době uzavření kupní smlouvy, ani v době 
ode v zdá n í koupené věciJ aj byla-1i věc odevzdána pod odkládací 
podminkoru, i po celou dohu až do splnění podmínky, věděti, že· zcizitel 
nebyl vlastníkem prodané věci č. 14330j ST·OV. Č. 17286. ~ 
komu hyla odevzdána věc iure crediti, ač věděl, že zustavitel nebyl jejim 
vJrastníkem; nenabyr.l k 'tlÍ růdevz.Mnírn ·iure crediti vlastnického· práva; 
prodal-li věc Impi-teli, !který "Ů tomto. ·nedostatku věd ě I, nenabyl vlast
nického práva k věci ani kupítel ·č. 14820. 
odevzdání věci »iure orediti« (§§ 52, 73 nesp. pat) a :předpis § 367 
obč. zák. ,č. 14820. 
P o- j e.ID s v ě lŤ·e ní: věcí svěřenou ve .smyslu § 367 o"bč. zák. jest 
i ona movitá věc, kterou zffi.noněn.ec (obchOdní zástupce) za rpeníze 
zmocnitelem mu svěřené koupil jménem zmocnitele a pro n.ěho a s kte
rou směl rpodle zmůrcniteJo-vy vůle nakládati (dále prodati a odeslati) 
Č. 16338; sro". Č. 107M, 10826. 
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kdo. v do.bré viře převedl na sebe za úplatu taktD sverenou věc od 
zmocněnce, 'nevěda, že zcizitel ne·ní oprávněn zciziti věc vla'stním jmé
nem, ,n<ťbývá vlastnictví ík převedené věci a nejde v takovémto případě 
o bezdůvodné ohohacení Č. 16338; srov. Č. 10784. 
k cízí věci veřejnou dražb·ou: je možné jen .tehdy, j,sou-li 
splněny z á r o. v e ň ty-to Jpodminky: musi jíti o movitou věc, zcizení se 
musí státi pIa t n o.·u veřejnou dražbou a .narbyvatel musí býti poctivý 
(bezelstný) v době HaJbytí, t. j. v době odevzdání movité věci, po pří
padě až do dovršení nabývací skutečnosti; pozdější 'nedostatek dobré 
v1'ry· (mala fides) nevadí Č. 17266; srov. Č. 14330, 9836. 
oko1n-osh otřásající dobrou vírou nabyvatelovo.u musí býti tak podezřelé, 
že jsou komukoli zřejmé .při obyčejné pozornosti č. 17266. 
při dražbě movitý·ch věcí se .fl e n a b Ý v á vlastnictví již udělením pří
·klepu, nýbrž až zaplacením neJvyššího podání a odevzdá'ním (veře.jným 
'Orgánem) Č. 13QQ4; stejně Č. 11306, 16642. 
o nabytí věcí -prodejem z volné m'ky (§ 280, prvý .odsta;yec e~. ,ř.) platí 
předpisy §§ 423 a násl. o bč. zák. Č. 13224. 
při .pmdeli "Z volné ruky po-dle § 280 ex. ř nenabývá kupitel vlastnictví 
j.iž usnesenlm exekučního soudu, že s.e :přijímá jeho .návrh, aby z voIné 
ruky př~vza"1 z'abavené věci za odhadní celOU, nýbrž teprve odevzdánÍrffi 
věci Č. 13224. 
povolení prodeje z voLné ruky nenahrazuje prohlášení podle § 428 obč. 
zák. Č. 13224. 
vymáhajícího věřitele, jenž vydraži,l movité věci v exekuční dražbě, 
aniž věděl, že jde o věc exekutovi nepatřící, ,'lze žalovati jen o vydání 
dražebního výtěž.ku (nikOli i o vydáni věci nebo jejího zruplacení) 
Č. 158')\; srov. Č. 14476, 12il54, 6655. 
k otázce nabytí vlastnictví 'k movitostem rprodáva'llým exekuóní draž
bon, by-ly-li odevzdány z!nameními (§ 427 obč. zék.) vi'z ·č. 16642 
u hesla: převod vlastnictví (§ 427 obč. zákf 
v e v n u c e ,n é dra ž·b č ne m o v i t o s ti: proti vydražite"1l nelze ani 
vlož.iti ani zaznamenati exekuční zástavní právo na vydražené nemovi
tosti, nebyl-li vydražitel, nesplniv ještě dražerbní podmínky, zapsán do 
té doby j.ko její volastnik Č. 13462. 
nabyti vlastnictví k vydražené ne m IQ v i t o s t i příklep·em ve vnucené 
dražhě jest nabyti odvozené č. 15849; stej.ně ,č. 2917; sro·v. Č. 6655. 
věděl-li vydražitel nemovitosti p1ři draibě, že stroje odhadnuté Jako pří
slušenství a s nemovitostí prodávané nejsou zaplaceny a ·že prodatel 
vyhradil si právo vlastnické do "Zaplacení, musí mu stroje vydati, i když 
exekuční komi"SaJř lprohlásil, že prodává s memovitostí i stroje ·č. 15703; 
srov. Č. 16467, 975J. 
udělením příklepu ik věci hlavní (k pozemkům a budo-vám na nich vy
stavě-n)'m), která sama bez příslušenství hyla předmětem dražby a od
hadu, nenabyl vydražitel vlastnictví i k stroiovému :příslušenství věci 
hlavní Č. 16467; srov. Č. 15703, 9751, 11252. 
nabyl-Ii vydraiitel pravoplatným ,příklepem vla.st'nictví k mlýnu a mlýn
skému potoku, resp. k jeho· k'Ů'ry-tu, nabyl i práv'a ry.bo-1orvu, jež pří'slu
šelo dluiD.íkovi ja:k:o· vlastníku vydražené nemovitost.i t.. 1.65H8. 
§§ 372, 380 obč, zák.: platným titulem k nabytí držby .. vlastnictví 
neni listina o. sobě, l1ý.bd práVlní jednánr listinou tou vyjádřené; jestliže 
:podle souhlasné vfile smluvcu nebyl pozemek předmětem kupu a vfile 
smluvcu byla v list jině jen nesprávně vyjádřena, stává se ku.pitel' jen 
jeho knihovním držit.elem a v;lastn~k po-zemku může proti němu zakročiti 
žalobou pod],e § 372obč. zák.; ,§§ 871 a dal. a § 1487 obč. zák tu nemají 
významu č. 1413D. 



310 
Nabyti vlastnictví 

odevzdání .pozůstalosti »iu.re crediti« jest jen titul ,k nabyti vlastnictví 
singulární sukcesí č. 14820. 
pr?ti. ~áJpůrčí ~aIobě knihovrního vlastLuí'ka na vyklizení sta'Vby je možno 
hmmt1 se námIukou, že bylo na'byto naturálního vlast.nictví Č. 14390. 
knihO'V'ní vlastnfk domu se nemůže domáhati jeho vyklizení na tom, 
kdo od něho dům -koupil a do .něho se naStěhoval Č. 15480. 
k nabytí vlastnktvf k vkladu II po·štovní spořitelny vkladatelem se vy
žaduje odevzdá!ní jak v.kladní kn~žky, tak i průkazního lístku č. 14897. 
kdy nenabývá banka vlastnictví k cenným papírům II ,ní uloženým 
č. 15592; srov. č. 1704!. 
§ 388, 389 obč. zák.: k pojmu »ztracené věci« ve smyslu §§ 388, 389 
ohč. z'k. č. 15435; srov. č. 1642. . 
§§ 414, 415 obč. lák.: Z!pracová,ni jest ,nejen výroba zboží ze sumvi:ny, 
,nýbrž i přeměna věci, -která jest již způsobilá k použfvání., v ji\nou věc 
č. 13252. 
jde jen o mechaniCilC!ou Úipr3Jvu suroviny, nikoliv o její Zipracov:&ní, 'udě
-lány-li z kulatého dříví trámky, prkna a fošny (řezivo) č. 13262; srov. 
č. 8606, 7241, 6418, 13655. 
vyhradil-li si pmdatel vlastnické právo k ipr-odané věci, může se vý
hrada vztahovati jen k prodané věci stllmé, n,likoHv však k nové věci jež 
z 'ní zpracováním vznikla Č. 13252. . ' 
dodával-Ii mlynář (nájemce pekámy) podle dohody pekaři (podnájemci 
pekámy) mouku na vypečení, ,při ,černi se ikaždý den zjišťovalo, kolik 
z této mouky pékař vypekl, a pekař p'wk za toto množství odváděl mly·· 
náři peníze podle bursovní ,ceny, nejde -před vYlpečením o prodej mo-uky, 
nýbrž z množství mouky dlŮ'dané pekaři je vždy pekaři prodáno jen onv 
množství, jež spot<řehova1 k pe,čení a ~ež ;podle bursovni. ceny -zruplatU, 
a mlynář nepozbyl viastnidví k mouce docl-alné 'peka>ři, dokud nebyla 
Zlpečena č. 13548. 
byla-li obuv vesměs zhotovena z kůže dodané objednate-1em a podíe 
smlouvy vyráběl zlwtc.vitel výhradně 'obuv !pro objednatele a .nesměl 
pro nikoho jiného obuv zhotovovati, takže neměl smluvního práva '5 vy
robeu-ou obuví libQlvolně nalkládati a Ji svým jménem ve své živnosti 
zcizovati, nenastala ve vlastnictví objednatele k dodané kůži jejím zprra
cOtvaním změna, byIr i vý,rohky z-hotove;né z nf od :pův:Jdu jeho vJ.ast
nktví a nebylo portřebi k nabytí- vlastnictví ještě odevzdání č. 13655; 
srov. č. 14467. 
Zl § 414 obč. zák. neplyne, zc, kdO' Z!praouje cizí věc se souhlasem 
vlastníka, stane se v\aJstnikem 'výrobku ,č. 15567; srov. Č. 13655, 9520. 
zpracuje-li se věc (,surovina) se souh'lasem jejího v,last
:TI í k a, roz;hoduje vyjádřená vi't,le smluvcú o tom, jaké účinky bude míti 
její zpracování ,na vlastnictv-í k zpracované věci Č. 14467. 
kdo zpracova'l cizí materiál se souhlasem jeho vla:stníka, nenabyl beze 
všeho vlastnictví k- výrobku -neh polotov{l'ru č. 14467. 
k výkladu §§ 414, 415 "bč. zá:k. č. 14669. 
§ 418 obč. zák. viz též ro"h. č. 14390, 16473. 
.předchozi dohoda stavebníka s vlastnfkem pozemku o provedení stavby 
Ina_ ,po:zemku tom vylučuje nalbytí pozemku st,avebníkem -podle § 418 
obé. úk., posl. věta č. 14345; svov. č. 434S, 8034, .14390 (důvody). . 
jestliže vla,stJník požámÍ 'zdi ,dal svolení k nástawbě ina této zdi a ná
stavlba ,byla pl1ovedena, ,nemůže své svolení odvolati a domáhati se od
klizení zdJ č. 1'5028. 
odklizení stavenf, vytStavěného :Si výhradou odklizení na obecním po
zemku se -svolením obce č. 15205. 
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k stavbám -ve smyslu § 418 obč. zák. nepatří stavby, které nemají trvale 
zi'tstati na Ipozemku (§ 435 obč. zák), zejména ony, které vystavel 
nájemce (pachtýř) na dobu, dokud bude trvati nájemní (pachtovní) 
poměr č. 16518. . ' ~. 
kdo nahyl vlastniokého práv,a k pozemku Jeho zastavenIn; (§ 418.ouc. 
zák), nemůže účinně -Od:r:~ovati žalolbo~l podl~ § 37. ex. r., ex~~ucl. ve: 
den.é na onen _po-zemek ventelem, pro nehot vazlo zastavnt ~ra'\ O' ~~št~ 
před zastavěniffi fPozemilm připsaného povinnému i v dobe zahalem 
exekuce j<tJlw Vlastníků-vi Č. 17115. ., . 
§ 420 obč. zák. (nabytí v1astnictvi k pěstovanÝtt1 ros!1?'átt1): p;edplS 
druhé věty § 420 o,oč. záJk.neplah pro rosll!n~ a kvetin~, ktere 1SO~ 
pěstovány v cizí půdě jen proto, aby byly oddeleny a ZCIzeny, na pro 
při obchodním zahradnictvÍ. Č. 14669; , 

zástavního práva viz heslo: z a st a vnl pr ary o. 

Nadace viz též heslo; r e á ln,í lb ří m ě. 
lPoIk!ud přísluší zastupovální nadací, nespra,vO'VanýC-h přfmo státními úřady, 
HnaĎnÍ prokuratuře č. 15210. . v' , ., • 

vÝlPověd' náj-emq:í 'smlou!Vy, d 'a n á finauČiI1í iP!Oklura1uflou za urc.lty ,n~:d!lcU1 
fond hez usnesení příslušného spráf\7U1fuQ 'o·rganU' onoho- f.ondu, nent učtnná 
č. 1707!. 

Nadhodnoceni vd!z heslo: m ě;n a. 
Nadržováni viz hest.o: o d IP II r 'č í rn á rok. 
Nadiástavní pr~vo viz heslo; z á s t a v .n í 'p r á v -o. 
Nahlédnutí do spisů: rozhodnutím nižších soudu, jíI?~ by!o ~č~tníku poz?stalost.

ní1ho řízení odClpřeno nahlédinouti do spISU, tykaJICtch se
v 

p-oz?,struostt, 
byl porušen zákon v § 34 z~k. č. 100/1931 a v § 219 c. r. s. c. 14006. 

do společenského seznamu (rejstříku) členského: kdo chce nahlédnouti do 
členského seznamu, vedeného u společenstv'R, jakož i do spole~e:nsk~ 
smlouvy (jejioh změn) a č~ni~ si z nkh 'VÝP'1,sy ne~? olpisy, ,~emusl .u~tl 
nebo ,osvědčiti důvody .pro vykon tohoto prava; prt porusem uvedene~o 
práva -lze žádati o Ináprav-u -ll rejs:třikového' soudu v řízeni nespornem 
č. 16957; srov. č. 9570. 

NáhOda (§ 1311 ohč. zák) rvizheslo: náhrada škody (§ 1311 obč. zák). 

Nahodfiá zkáza věci viz heslo: v Ý hra d ,a v 1 a s t.n i c tví rovh. č. 16378. 
Náhrada nákladu (§ 1041 obč. zá!k.) viz heslo: ve r s io in r e m (§ 1041 <lbč. 

zruk). 
(§ 1042 ohč. zák) viz heslo: náklad podle § 1042 ohč. zák. 

podle § 222 ex. ř. viz heslo: hypoteka simu1tanní. 
požární viz heslo: požární náhrada. 
za vyvlastnění viz heslo: vyvlastně-ní. 
škody a pOlřad práva viz hesto,; p'tO'řad .práva. 
_ zp i'ts olb e'n é a,dvoká tem virz heslo: ad voká t (odpovědnost 

adv.okálů) . 
způsobe,né domov1nikovi viz heslo: domovník . 
způs,o'bené <notářem viz heslo: notáf (odpovědnost notářů). 
z.půs,o:bené státnlÍmi orgány viz hesla: při-slušnost podle 
zák. č. 4/1918, stá t. 
soud,cov-s:kými ú'ředníiky viz hes'lo: ,sy:I1d.ikátní odpo
v ědn,ost. 
způsohená p,rov'O'zem autobusu viz hesla: autobus, 
automolbi-Iový zák-o,n. 
podle aut,omohil'ového zákona viz heslo: automobi
lový zákon. 
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pod I e § 46 o b Č. z á k. viz níže: r Ů z II é 1=1 ř í pad y o d P o v ě d
nosti (odpovědnost snoubence). 
podle §§ 364 a), 3Mb) obč. zák. viz hesla: hory, sousedské 
právo, žaloba zá,půr,č·í, 
-podle § 932 ob,č. zák. viz heslo: správa pro vady. 
podIe § 11"57 obč. zák. viz heslo: ,ri,áhrada škody (odpověd
nost zaměstnavatele). 
.při elektrisaci viz hesla: elektrick\' podrl1'ik, _náhrada: 
š k o d Y (§ 1319 obé. zák.). . 
při IjJr:ovDzovární hor viz heslo: hory. 
podle § 874 obě. zák. viz hesllO: neplatnost smlouvy podle 
§ 870 obč. z"k. 
při smlouvě zmocnitelské viz heslo: s'mlollva zmocni
t e I s k á (§§ 1012, 1014 obé. zák.) rD"h. é. 16708. 
'P odl e § 1109 ob č. z á k. viz heslo: sml o u van á j e m II í a pac h
tovní (§ 1109 obč. zák.). 
P.fy'D ;te,přihlášem'í 'k pojištění pensijnímu viz hes~o: po
]lstellll pensijní (§ 5 penIS. zák.). 
p.ro nepřihlášení k pojištění sta,robnímu (invalidnímu) 
VJ'Z heslO': pojiŠi,tění sociální C§ 17 zák. o soc. poj.). 
pod I e zák. lIJ' 'r o t i II e k. s o II těž i viz heslo: S.Q' u těž 'll e k a I á. 
podle § 57 původ. zák. viz heslo: .původ,ské právo: .. 
z a' Ifl e spr a v e d J i, v é o d s o li z e II í viz heslo: O' d š k o d 'll' ě II i 
kd~ l~e prá~nim jedmá~T~. ú~~dcovým, u:čině~iým p ,ř e d prohlášením 
,kon~ur~u v umyls:lu ,ZJkratiitl verr'ltele, odpor-ov.ati 'll e j e'fl. podle p'ředpi:sů 
OdpurČlho práva, ale také podle všeobecný,ch předpisů Q. ná,hradě škody 
(§§ 1293 a ,násl. obč. zák.) Č. 15086. 

pokud jest u}:ožiti Ziavázwnému k :IláJhradě způsohené škody složení ná
hrady u roz'V.rhujídho soudu č. 15780; srov. Č. 4747, 7773, 8827, 10754. 
vZ~élJ~-li ~se p'Ů;škozelllý ,nMoku ,na náhradu Š'k,ody jen piflŮ!ti jednomu ze 
sohdar~e ~ z'a~azaJllý'ch ,š'kůdc~ (ta~ ře~eI1é s~bjektivní osvobození podle 
§ 89~ ~bc',zak.), -~~a~to vll,v an} na le~o ~aro~ na náhradu celé škOdy 
pt;oti ~ruhemu sohdarf1ne zavaz'a:nemu skudcJ, am na poSti'ŽIllÍ právo dru~ 
heho skildce, :nahradil-li škodu :poškozenému č. 16570. 
§ 1293 obč. zák.: škoda: pojem šlkodyč. 15636; srov. Č. 6893. 
n~lze 1?řisouditi náhr~du za ušlý zisk, jehož lze dos,áhnouti jen beZiprá'V
[lym za~ahem do majetkových práv třetkh osob č. 14070; v témž smyslu 
Ol. U. c. 2358. 

~kůdce ne'nf odp.ověden za nep.římou škodu č. 15510; stejně 
c. 6051, 9674, 10813, 10178, 15086 (důvody)' srov. však ,č. 5926 
,n~Přímá , ~ko.da v je tu te~dyo' jestliž~ tř~tí OS~bě, 'fO~díj1né od poškoze
n:~?, v~n~kn~, skoda .. ze 'škůdcO'Va Jednaní nebo opominutí, -které jest :rUC1 osobe rpnmo rposkozené protiprávmí Č. 15510; srov. v témž smyslu 
c. 9674, 10178, 10813, 15086 (v důvodech). 
p~,~ud jest možno domáhati se náhraďy škody způsolbené konkursním 
vente'lů'ffi Č. 15086. ' 

k~y, ~e škodě .~ál~ži též ú.trat~ sp-oeru, v němž zapů,jč.itel, ža:bv'a:ný 
:"Ias:tmkem z<lihzene nemovltostl na výmaz zástavniho práva podlehl 
c. 16168. ' 

lz~e se pla1J~ě zavázaJti i k nálhradě teprve hrozíd škody č. 16672. 
rprenech~l-J~ 'PronáJjemce užívání pronajaté místnosti jiné osobě třehas 
bezplatne, Jest :povinen nahraditi 1lájemci vMiklou škodu č. 16707. 
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k dluhům náležejídm ,k p,řevzatému .podniku, za než přejimate.J ručí 
rpodle § 1409 obč. zák., náleží i závazek zcizitele podniku k náhradě 
škody pro 'Porušeni smlouvy, jež je v souvisIosti s ,provozováním pod~ 
nirku Č. 17146. 
§ 1294 obč. zák. (b e z 'P r á v -n Ý č i,fl -n e b o 0'P o min u t í) viz též 
rozll. Č. 13305 u § 1298 ohč. zák ('ni'že) a jednotlivé případy odpověd
nosti -uvedené níže a a d v o kát (odpovědnost) rozh. Č. 16453, fl o t á ř . 
třebaže nebylo bez.peč,nostní.ch předpisů pro UT-čité opatření 'na o'ch-ramu 
dělníků, byl z á vod 'll' í ,přes to povinen učinit.i potřebná 'bez,pečnostní 
opaUení, způsobilá zameziti při opatrném v)'konu práce d:ělníkov,o ohro
žení ,č, 14076; srov. č. 138, 10291. 
pokud se zaměstnavatelova kontrola činnosti zaměstnancu (obchodních 
cestujídch) děje v ,nezávadné formě, :neIze v tom. viděti poškoz'Ůvání 
zaměstnanců v jejich obchodní činnost[ Č. 14174. 
kdO' při dražeb nim roku přemluvil kO'upěchtivé, aby ,nedražili/ dopouští 
se bez'právného činu, zaip,O'věděného dvor. dekr. Č. 2rt7/1938 Sb. z. S., 

a odpovídá za to, Oč se jehO' jednánJ!'m dostalo méně na Ine-jvyšší PO'dáiní 
č. 15780; srov. též č. 16514. 
st'avitel (stavbyvedoucí) provádějící -ná!stavbu domu a stavební p.oIi:r, 
jemuž bylo svěřeno provádě-ní stav:by (§ 52, č. 2 -stav. ř. Č. 6/18189 čes. 
z. z., -odpovídají za škodu způsobenou chodci pádem části stavebního 
materiálu, Ineučinil ... li t3!ková beZlpečnostnl opatření, aby bylo za;bráněno 
nebezpečí hrozící z pádu části cihel, ,malty a ,pod. s lešení ,č. 15900. 
kdo j e ,n spolupůsobí- pH porušení smlouvy sjednané mezi třetími oso
bami (.k'do kupuje věc již j.i,nému prodamou), nedopouští se ještě ob
jektnvně- bezprávnéhO' činu č. 15959; srov. Ol. U. n. ř. Č. 2613. 
pokud nemá význam hrubá nedbalost (IV pojistném smyslu) záležející 
v tom, že pojistník .uskladnil na půdě slámu ve vzdálenosti 1 m a,ž 
1 m 50 cm od komí.na a' :koufového veden4 č. 16084. 
odpovědnost zaměstnavartele za úraz kočího L 16120. 
jest zásadně podmínkou odpovědnosti nezletHého ·nedospě1ce ZaVlill'em 
podle § 1294 obč. zák; zda jest tu takové zavinění, jest posouditi podle 
okolností jednotJ,ivého případu č. 16564. 
v opomi'l1utf př1karzu učitelem, že se žáci maji svléJlmouti jednotlivě, 
není opominutí ve smyslu § 1294 obč. zák. Č. 16564. 
přenechal ... li 'P'wnájemce užívá'ní pronajaté místnosti jiné '06-obě, třebas 
bezplatně, dopustit se bezprávnéhO' jednaní a jest povinen. nahradtti, ná
jemci vzniklou škodu Č. 16707. 
§ 1295 obč. zák. viz též r ů z n é p HIp a d y o dp o věd n o s t i níže. 
vymáhající věřitel, jenž věd o m ě navphl exekuci na věc inepatříd po~ 
vinnému, nýbrž usobě třetí, odpovídá jí za skodu tím vzniklou Č. 13682. 
,novému nabyvateli dómu nelze klásti za vinu, že se nepřesvědčůl o stavu 
domovní příp'Oj,'ky (kanaJ,isaénÍ'), neby,I-li octbolinikem, a jestli závada, 
jež nebyla a-ni zjevné patrna, mu nemohl:a býti z<náma č. 14137. 
s h'iediska § 2 autom. zák. nezá·ležf na tom, zda řidič odpOViídá podle 
všeobecných zásad obč. zák. za vlastní zaviněn~ 'č. 14255. 
nárok na náhradu podle § 14, odst. 1 n~p. ř. není námkem na ,náhradu 
ško-dy a není proto zavi-nění 'po.dmínkou jeho vznriku 'č. 14427. 
P ,o u h.á záruka určité vlastnosti nezakládá ještě zavměnÍ podle § '1295 
olbč. zák Č. 14677. 
i za účinnosti zákonů o ochraně nájemníků, které předcházely zák 
Č, 32-/1934, by-Jo podmínkou pro iflájemníkovy nárOky, uvedené v § 1, 
odst. 2, Č. '9 zák. Č. 44/1928 pwna'jímatelovo zavinění Č. 14727. 
trpěl-li 'hospodář, aby 100etý hoch jel s koňským potahem, zavinil tím 
úraz, ~který utrpěi hoch při jízdě Č. 14925. 
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odpovědnost pořadatele slavnosti za poranění :opdsobené nedo!Wě1ým 
účastníkem slavnosti třetím ,Qsolbám 'rozbitou žárovlkou č. 15652. 
prů:vodčí autobusu odpovídá podle §§ 1295 a dalších ohč. zák. za škodu 
vzešlou cestujídmu vYlpadnutím z autobusu, nepostaral-li Se vhodným 
zpfisolbem, aJby cestující nestál za jízdy ,na schúdJkách autobusu o:přen 
o dve'ře .nezajištěné 'Proti .otevření za jízdy; :nesta'Či, že cestujícího pouze 
upozom11, 'aby li dveříl nestál, a že byla v autobusu vyvěšena tabulka: 
se záka-zem státi -na .plošině Č. 16857. 
příčinná souvislost viz též hesla: a II t ,o m alb i lov Ý z á k o Jl Č. 162/ 
1908 (§ 2, posl. ,odst.), náhrada škody (§ 1311 obč. z!ik.). 
k tomu, aby tu byla p'ří6n:ná s'Ůuv.islost, je iPři nárocídl na ifl.áMadu 
škody :potřebí, aby se v řadě skutečností, !postupně ze sebe vyplýva
jídch, nevysky1tlo t. lřeč. volní lidské jednání, t. j. aby se, ať již poško
zený sám, nebo třetí osoha nevsunuly do řady skutečností vedoucích 
k škodnému výsledku Č. 13623. 
kdo provo!Zuje Ineoprá'V'něně lékařství (~ušér), odpov1dá poš1kozenému 
Zla škodu, jež jest v prř~č~nné souvislosti s neoprávněným zakrQčením 
Č. 15999. 
kdo zav-~ni:l ,pří-činu, odpoví.dá i za následky, které má da'Iší udá,lost z ní 
vZiniklá Č. 16075. 
je~li poškození :koč1ho v p-řfči,o,né souvislosti s vadným stavem :kioňSkého 
postroje, 'Odpovídá -zaměstna;vatel za škodu kočímu z toho vzniklou 
č. 16120. 
<k založení nároku na náhradu Šlkody sta6 i příčinná souvlislost nepřímá, -
bylo-'Ii škůdcovo jednání (opominutí) je-dním z člálnků v řetězu příčin, 
které vedly k škodlivému výsledku Č. 162QO. 
§ 1295, odst. 2 obč. z!ik. (šikána): kdo 'kllpuje věc, ° níž ví, že již by!a 
prodána jinémú, jedná proti dohrý-m mravům a odlPovfdá kupiteli za 
Šlk-odu, jednwl-li v úmyslu způsobiti tomuto kupite1i škodu Č. 15959. 
třebwže bylo zaměstnwucovo propuště-ní uznllino nálezem rozhodě! ko
mise závodního výlbmu, vydaným podle § 3-, písm. g), zák č. 3301 
1921 za nespraved:li~ou přfkr.ost, jest zaměstnanec, domáhající se na 
zam~stna'Vateli náJhrady škody v'zn1klé mu z tohoto propustění, povinen 
uvésti skutečnostil jeho nárok odůvodňujíd ('§ -1295, odst. 2 obč. zák.); 
nestačí, že se v žalobě dOlVíolával uvedeného .nálezu r.ozhodčí -komise 
č. 16069. 
nejde Q. šikáJnu, sleduje-li výkolTI práva uejmě vlastní prospěch, .nikQ!i 
poškození j,jného Č. 16131. 
podání vyluč-ovací žaloby není šikámou, třebaže dluž-uífk vystupuje- jako 
zástupce ža!lující pozůstalosti č. 16813. 
§ 1296 zák. obě. (důkazni břímě) ~z irovh. č. 14295 a dále judikaturu 
u §§ 1311, 1319, 1320 obč. z.k. 
zákonná domněnka tu stanovená neplatí v případech uvedených v § 1311 
obč. z.k.č. Hl514. 
dó.llmz. o tom, že tu není příčinná SlPoj-itost 'Ve smyslu § 13·11 obč. zák. 
stíhá škúdcej pokud poškozený sám škodu 8poluzavi'ni-l č. 15999. 
dů,kazm.Í břimě -Žlalohcovo ve .spom pr·oti adv'OIkátovi o ,náhradu škody 
z důvodu, že opožděným ,podáním odvolání byl zaviněn nepří-zmlvý vý
sledek rozepře č. 16102. 
důikamí hřímě, že byla vynaložena veškerá nutná Ipéče k odvráceni ne~ 
bezpe6, jest podle § 1319 obč. ,zák.. na maji,teli domu Č. 16201. 
kdo žaluje .na 'náhradu škody ZipusohelOé 'Podle tv:rze:nf .nedbalostí ně
kolika osob, musr .doká:zati, že škodný výsledek nastal}- nedbalosti kaž
dého -ze žalovaných; dit-ka:znÍ břímě je v takovémto pfilpadě- ulehčeno 
poškozenému jen potud, že n:emusÍ d"OikaJZ-Dvati určitý dR škodného vý
·sledku, který připadá na každého z nich Č. 16430. 
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důkazní břímě stíhá ;pronajimatele, jde-Ii ·0 n-áro,ky nájemníkovy, uve
dené v § 1, odst. 2, Č. 9 zi>k. ° ochr.náj. Č. 14727. 
důkaz zavinění a příčinné souvislosti, jde-li o odpovědnost za zraněni 
při Iprováděni maniku-ry Č. 15790. 
§ 1297 obč. zák. viz též níže rozhodnutí v §§ 1319 a 1320 obě. zák. 
viz též- heslo: pfevzetí dluhu podle § 1409 obč. zák. rozh: 
Č. 13643. 
pouze v tom, že ,pán vozidla vysadil řidiče z povolárnf, jehož měl po
jištěného 'Proti úrazu, z řízení vozidla a že svěřil řízení řidiči amatéru 
ma:jídrrw -řidiČlSikou Zik!oušku za dozoru" řidiče z povolá,nf, není ,neopa
trnost podle §§ 1297, 1299 obč. z!ik. Č. 13750. 
hrubé p01'uŘení předpisu ,§ 1297 obč. zák. mÍl'že se rovnati, ,po prípadě 
mMe býti záN"ažněj-ší než nepatnné porušeni p-ředpisu § 1299 obč. zák. 
Č. 15788. 
podnikatel není odpověd-en za úraz .poškozenéh,o ;na svůj věk tělesně 
i dušev:ně ,normálně vyvinutého (dospělého neZiletHce), utrpěl-Ii úraz 
v provozovně, ,kam by-I pfístu,p zakázán čitelnými tabU'lkami, umÍStěnými 
u vchodu .provo'Zovny oč. 16033. 
jestliže ten, na <koho v1střikla alOf'ká voda z chladiče, vyskočil z jedou
cího automobilu, maje jen -dojem, že se vozidlo vzňalo, opominul sám 
potřebný stupeň ipozŮ'1íllosti poža-d-o'V3!né ipod!le § 1297 {)bč. zák. č. 16075; 
sro-v. ·č. 5499. 
§ 1298 obč. zák. 'viz též rozh. Č. 14394 .níže u §§ 1301, 1302 obě. z!ik. 
§ 1298 -olbč. zák předpokládá, že smlouva !nebyla vubec nebo řádně 
splněna; byla-li však věc dodána a přijata, jode o ·náhradu škody z bez
právnéhO činu, nikoliv z -porušení smlouvy, tvrdí-... li IkulpLtel, že mu vzešla 
škoda z vaJdnosti dodané věd č. 13305. 
ne.."'l3!léhal-H opráv.něný v ročnI lhůtě § 936 -obč. zák. 'Ua splnění slibu, 
nemá _'ná.rok ·ani na náhradu ško.dy pw nesplnění Č. 14567. 
mimo případy § 584, odst. 2' c. ř. s. ne-odp-ovidá wzhodce stranám za 
Š'kodu způsobenou -opom~nutím při výkonu svého úřadu č. 14959. 
prodatel, který z důvodu výh'rady Ipráva, vlast'nického vzal prodwfl'ou věc 
zpět, neujednav 'nk jiného, ,odstoupil tím od smlouvy a může na kupi
teli žádati náhradu -Šlk'ody, způsobené zavln.ěný,m nesplněním kupní 
smlouvy j zavinění kupitelovo záleží v tom, že lITe-dostárl platebním závaz
kům, :převzatým kupní smlouvou oč. 15138. 
jde~H o olbClhody podle -obchodníiho zá'kona, má prodatel ,nárok [ta ná
hradu skutečné škody a ušlého z~S1ku, tudíž na náhmdu rozdtíl.u mezi 
ujednmou kupní cenou a obecnou hodnotou věci v době vráceni č. 15138. 
třetí osoba má .nárok ,na náhradu škody vzn1klé jí porušením smlouvy 
sjednané mezi jinými (§ 881 obč. zák.) jen tehdy, nabyla-li z takové 
smlouvy přímého námku 'na plnění a ibyb-li .smlouva: porušena ,právě 
v téločásti Č. 15663. 
§ 1299 obč. zák. viz též hesla: adv,oká t (odpovědnost) no
t~ř (odpovědnost), náhrada šk.ody (§§ 1313 .a, 13Hi abč. 
zák.). 
(v š e o b e C'll é): není po-drní,nlkou 'Odpovědnosti podle § .1299 obč. -zák.J 

aby osoby tam uvedené by-Iy ve smluvním poměru Ik _ tomu komu způ
sob-ily ško~u, n~rbrž stačí, že vykona;ly znalecký úkon, ať již podle 
smlouvy, Čl bez ·ní, ať ve vlastní působnosti, či jako zaměstnanci jiného 
Č. 16620. . 

odpovědnost, jež stíhá podle § 1313 a) nebo 1315 'obč. zák. tDho, kdo 
užil osoby odpovědné podle- § 1299 ·obč. zák., ,nezprošťuje ·po-vin.nosti 
k ná11ra~ě šJwdy ,též ·osobu odpovtdnou za z,nalecký úkon, z něhož se 
ona povmnost vy-vozuje č. 16620. 
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1 é k a ř: k otázce odpovědnosti lékaře ve.řej'né nemocluice, užil-li při 
léčeni omylem žiraviny místo léku č. 15141. 
k J'dpovědnosti kOlltrolujídho šéflékaře nemocen8lké pojišťovny vůči po
ji,štěnci Č. 15562. 

pokud inelze spatřovati zavInění iékaře a ošetřovatelky, utľpěl~li pacient 
tělesné poškození při pro,váděni Iéč:by diathermickým přístrojem 
č. 15584. 
primář neodpovídá za podřízeného (5ekUlildárního) lékaře, který provedl 
bez jeho vědomí a proti jeho všeobecnému zákazu ozáření pacienta 
roentgenem Č. 16185. 
primář všeobecné veřejné lf1emocnice odpovídá ošetřovanci za škodil 
vU1ik:lou neodbo,rným léčením ,pojištěnce nemocenské pojišťovny 
č. 1662D. 
z á vod Itl í k musí při dzení mot'orového vozidla i na závodní dráze 
vynaložiti zvý'šenou ojpatr:nost podle § 1299 obč. zák., aby se vyvaroval' 
všeho, co by mohlo diváky ohroziti 'na z·draví a životu č. 15268. 
z 'n a I ci: jestliže znalci podah ve sporu vědomě a zlomysLně blešné 
posudky, které jsou zákJadem pro rozhodnutí sporu, porušili tim SVO'J 
Ipovinnost a odpovídají. za toto zavinění L 17.110. 
§ 1300 obč. zák.: 'žalobě na náhradu škody vzniklé podá·nim vědomě a 
zlomYSllně falešného ,posudku (soudním) z\nalcem 'a tím, že strana při 
podání tarkuvého posudku spoluúČ'inkovala a 'nesprávně jako strana sly
Šena vypovídal,a, -nevadí, že se tím dotčená st\Taina nepokusila o náp:ravu 
nej,p-rve žalohou o obnovu; co se týká náhrady M'rat p'JiO'hraného sporu, 
nevyžadu:je se. a:by žalobce již ony útraty .n3ihmdi:1 č. 17110. 

§§ 1301, 1302 Ob". zák.: kdy majitel domu jest odpovědný nedílně 
s obcí za úraz, který postihl chodce pie-d domem na ulici, která nebyla 
osvět,Jena a upravena č. 14334. 
S']Joluvlastníd prodMlého po.zemku jsou k'llpi,teli odpovědní nedílně za 
škodu, způsobenou nedodržen~m ,kupní smlouvy, jestli,že jde o jednot
nou kupnf smlouvu -o něm a ne \) oddělené, na sobě nezávislé koupě 
pozemků č. 14394. 
podle §§ 1301, 1302 ohó. zák. se TI e II ř ed po k I á d á, aby byio jed
náno ve -společném srolZumění, nýbrž stačí, 'že z3!vi:néná škoda jest vý
sledtkem neopatrného jedmál1Í neb opominutí někoIika oso:b č. 16327; 
Srov. č. 9235. 
kdo žaluje na náhradu škody ž;působené podle tvrzení ,nedbalostí ně-
kolika osob musí dokáza1i, že r;kodný výsledek nast3i1 nedbalostí kaž
dého ze žaÍovaný'ch; důkazní břímě je v ta:knvémto připadě u~ehčen:o 
poškozenému jen potud, že ,nemusí -d-okazovati určitý dn škodneho vy,.
sledku, který připadá na každého z :nich č. 16430; srov. OL U. u. r. 
č. 6380, 4329. 
,podvedený crremúže Ise na tom, kdo -věda, že byly peníze podvodně vy
lákány, jich pw sebe použjl, aniž by byli! zároveň spotuv1nníkern (§ 5 
tr. zák), domáhati ,náhmdy škody z dův,odu spoluúčasti na trestném 
činu, nýhrž mohl hy jej- žalovati po případě pro bezdůvodné obohaceni, 
neho z ,důvodu podle § 1041 obč. zák č. 17093. 

§ 1304 obč. zák. (s lP o I u z a v i tl ě.n í) viz též níže rozh. č. 15999, 
§ 1311 obč. zák., heslo: sousedské právo r-ozh. č. 16674. 
spolluz3!vině:ni ,n:a srážce moto:.rových vozidel vi.z 
rozh.č. 14119, 16117, 16857; srov. též rozh. č. 2444, 3322, 6806. 
spoluza'Vinění pfi železll1ič'll'ích nehodách viz heslo: 
náhr3Jd:1 skody -drah-o'u. 
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spoluzavinění při p,řihlášení k pojištění viz hesla: po
j i š t ě n i pen s.i j n í (§ 5), s o ci á 1 -ll í (§ 17), ú r a z o v é. 
zásada o spoluviJt1,ě na poškození .platí i přj náhradě hor.níoh škod 
č. 133:<6. 
v tom že cvklista který slyšel za sebou blížící se motorové voziď'lo-, 
neuhn~.J ze štředu 'silnice do leva, jest jeho spoluza'Vinění na úrazu ze 
srážky s motorovým vozidlem, třebaže neby;! na blLžící se motot upo
zorněn dá:ním výstražného znamení nebo hukotem blí,žícího se motoru 
č. 13327. 
třetí osoba, -na jejíž věc vedl vymáhajíd věřitel exekuci, spoluzavinil-a 
svúu škiodu a musí ji hraditi stej-n-}'m ,dUem ze .svého, věděia-H včas 
o exekuci na svou věc ·a neruč~ni1a ,nic na obranu 'SIVého ;p,rá'Va ,č. 13682. 
p-ři lM'čení rozsahu ,náhradních 'nárokd ,pndle § 47 ůmz. zák při sp.o:lu
zavinění poškozeného na úrazu jest zjistiti výši nár-oíkJU podtle §§ 1304, 
1325---1327 .obč. zák. a od ní odečísti 'částku, -kterou poškozený dostal 
od úraz-ové pojišťovny č. ] 450'3. 
pii rozhodovMlÍ o ž·alobnom nároku zam,estl11'alUca p'J1oti zamestnavate
l'ovi o Iná'hmdu škody z dovodu ne.prLhlásenia zamestnanca k poisteniu 
nemožno hl'adet 'na even1:uálne spoluzavinenie zamestnanca pri opome
nutí prihlášky č. 14964 (ÚT. sb. č. 2481); ",ov. č. 6711 Sb. u. s. a 
č. 1997 úr. sb. 
proti žalobě, podané iIloSiitelem pojištěni podl'e § 2146 zálk. o soc. poj., 
proti tomu, kdo způsobil pojištěnci ,úraz, může žaJo:vaný užíti všech 
o:hram., které má proti poškozenému pojištěnci, mfiže te.dy namítnouti 
i feho spoluzavinění ,na úr,aze 'č. 15109. 
pOlkud je tu spoluzavinění o-;oby -dopravované zdv,1ži na jejím úraze 
při dopravě zdvj-ž'í ,č. 15173. 
jde ,při atlt'Jmobilových závodech o spoIu.zavinění diváka) stojí.cího na 
místě, :kde může závodní stroj ze závodní dráhy snadno vyjeti a bezpeč
nost di-v.álka ,ohroziti č. 15268-, 
pokud může ,rukojmí -namítati věřiteli, že si ,škodu zavLni,1 nebo spolu
zavini.[ Hm, že lne dohlédl řádně n.a hlavního dlužnúka, ač taJkový dohled 
by! ,na mfstěč. 15526. 
manželka, jejíž mmnželství bylo rozlouče-no z viny obou stran, :oenÍ 
oprávněna domáhati se na svém bývalém 'manže,u cáhrady škody, která 
jí vznikla spoluvinou jejiibo manžela na roziuce č. 15539. 
děl""í škody podle § 1304 obč. zák. č. 15788. 
'J},roti syndi-kátnimu nároku lze .namítati spo-Iuzavinění ,poškozeného 
č. 16051. 
jest spoluzav,jiněním, zanedbal-li orgán poškozeného peněžního ústavu 
(okresní záložny hospodářské) svoji povinnost, uloženou mu stanovami, 
vkoumati, zda jsou do rpozemkiQv}fch knilh řádně vložena práva zástavní 
pro po;skytnuté zápůjčky č. 16051. 
zaměstn,3Jnci samému _nelze přičítat~ spoluvinu 'P'rotot~že neupozorni-! za
městnavatele 'na vadnost pracovního nářadí č. 16120. 
nelze-li předem vyloučiti spoluvi\ll-u p.oručnfka nebo jtLné třeti ·osoby ma 
škodě vzniklé z vedenf poru:če'l1ství nebo ohstarávámí poručencorvých zá
leži,tostí, musí se poškozený nezleHlec dromáhati náhrady škody nejprve 
na pmučniknvi nebo na trom, komu tze přičítati zaviněni, a ,teprve kdyby 
náhrady na uvedených OSQbách 'nedosáhl, mohli by 'Se Ii 'Podle okol
nosti jednotlivého připadu domáhati podle § I zák. č. 112tfl872 ř. z. 
na prcw,itl1i1ém soudc-ovslcém ú.ředn~ku a If!a státě jako ~ukojmím a plátci 
č. 16494. 
obmeškalý vydmžitel nemůže účinně nanútati a:H;.otiv ža~o:bě. ,státu. n~ ~.~: 
hmdu škody Ipodle § 155 ex, i·. s pol II Z a Vln e fl 1 statu, za1ezellcI 
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v tO!?, že~stát" Ů'~omiiJ1111 ~pr<:vés!i po zrušené drražbě úkony, které jsou 
nutne k prerusem promlcecl lhuty, stanovené pr:o přednostní zákonné 
zástavnÍ' právo za plevodní 'Poplatek Č. 16614. 
§ 1305 obč. zák. viz rozh. Č. 13682 u § 1304 obč. zák. a hesla: r a di 0-
rozhlas rozh. ,č,: 16691, srn.touva nájemní (§ 1117'obč. zák.). 
§§ 1308, 1309 obc. zák. viz též rozh. Č. 16304 u hesla ,p o j i š t ě n i 
smluvnI, 
ža!lo!bu 'Ua náhradu škody proti osobám pov'l'luným k dozoru nad -nedo
spělým škůdcem (§ 1309 obč. z';k.) jest odťtvodniti po skulkové stránce 
vylíčenfn:" v č"em záleží jejich tvrzené Za-vinění osob; 'není-li žatoba 
t3Jkto oduvndnena, nelze vydati ro'Z'sudek pro zmeškání vyhovující ža
lohni žádosti č. 15326. 
povi:nunst dozoru :na ffi3Jnželské děti náleží oběma rodičům společně a 
rnedilně a každý z nich je -k dozoru samostatně povinen a opráv,něn 
Ťak, že v llťipřítomnosti jednoho z ,n.iDh -náleží dozor druhému a není 
potřebí - nejde-li snClld o ·nespolehIdJvost manžeLky - aby ií' manžel 
dá'val zv:láštnÍ poky.ny stran dozoru č. 16401. " 
PQ~U~ ~č!tel není" ódpově~en za z.ran,ění žáka druhým spolužákem při 
svlekam zactva pred lékaJr51~ou prohltdkolt č. 16564. 
§ 1310 obč. zák.: jest zásadně podmínkou odlpovědnosti nezletilého ne
dos'Pělce zavJnění podle § 1294 ,obč. zák.; zda jest tu takové zav,iněl1Í 
jest posouditi podle okolností jednotlivého připadu č. 16564. ' 
o nároku proti nezletilému nedospělému -škůdci rnftže býti roz,hodnruto 
i ,tehda, byla-li .podána žaIoha zároveň proti dozorčí osobě č. 16564. 
n.~r:~k PlQd,Je § 1310 .obč. zák. nevzniká teprve tehdy, zůstalo-li domá
-ham se naroku prah dozorčí osobě maJrné nýhrž vzniká již činností 
z níž ŠI~oda vZ;TIi~la Č. 165:64; srov. č. 7975. ' 
§ 1311 obě. zák. viz též rozh. Č. 13193 u hesla: ~'O i i š t ě n i s m I u v 'll i 
(měna), č. 14055 II hesla sekvestrace ,a heslo: náhrada 
š<kody, odpovědnost vlastníka domu (§ 1319 obč. zák.). 
novému 'naJbYJV'ate:li domu Ifl.elz.é' klás.ti za vilnu, že se nepřesvědčil 
'O stavu. -domoVinr přÍrpo:jky (kanaUsa6ní), nebyl-H odbo-1'TI:tikem a rne
mohla-h mu závada" která nebyla zjevně .patrna, býti známa č. 14137. 
kdo ů'de~z~aJ zbraň osobě, která nebyla oprávněna ji ,nositi (§ 36 zbroj. 
pat.) a Jez z. n,eqpatr:nGSti postřeHla třetího-, neodporvídá po<škozenému 
P?dle. § 1311,drullé vě!yobč. zák., nybrž jen za podmínek § 1295 <abč. 
""k. c. 14469. 
~do přek~očil zákaz o už,íváJní dětí při honbě na; zvě.ř podle § 7 zák. 
c. 420/1919, odpovídá jim za škodu, kterou pii honbě utrpělyč. 14783. 
p!evz,ala-li -Ob~-c smlouvou, uzavřenou se stMni správou Železniční (Jl'O~ 
vt~nost sta:rati se 'O ř1idný stav schodiště, které spojuje nádraží ~ ve
ře]nou cestou, odpovídá tomu, kdo utrpěl úraz proto, že schodiMě ne
bylo v bezpečném statVU, jen pro bezprávné "opominutí; nárok JJ'Oško
zeného nelze posuzorvati 'P'Odle § 881 obč. zák. č. 15063. 
ustanoveni předpisů ESčS (eleldrotechlllického SV-3JZU čs.)', že vedeni 
na ·budová~c~J stfechách a železných konstrukcích mají býti zařízena tak, 
~by naho.?lle :d?tknuŤÍ .. při normálním u~ívá;ni těchto staveb nebylo moŽ'né, 
Jest vyikla,dati la:k'o vseohecnou bezpeDnostní ·normu bez zřetele lTha výši 
upe!-!1~ní elektrických drátu; práce n.a žlabu II střechy jest normálním 
pou-zIŤ1.ffi sta'vby; elektrárna odpo:vídá za opominutí shora uvedenÝ-ch 
opatřen] při elektflilOkém vedení oč. 15657. . 
,mdo :provoz-uje neopráv;něně lékařství (fu-šér) , odij:l'ovidá poškozenému 
za š'k>odu, jež .jest v příčinné souvislosti s neoprávněným z3.ikročenfm· 
důkaz o tom, že tu není příčinné spojitosti ve smyslu § 13011 -obč. zák.; 
stíhá šku-dcCi; pokud poškozený sám škodu spoluz-a'VinB č. 159-99. 
§ 1'311 obč. zák. me1ní z.ákonnou domněnku § 1296 obč. zák a důkaz·ni 
bNmě č. 16514. 
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'kdo jedná proti dvor. dekor. č. 277/1838 Sb. z. s., odpov~dá za škodu 
knih. věřitelům tím vzniklou po.dle § 1311 obč. zák Č. 16514; stejně 
Č. 15780. 
§ 1313 a) obč. zák.: zaměstnavatel odpovídá podle § 1313 a) obč. zák., 
ne-chal-Ii jeho šafář děl1níky pracovati. bez ochranný,ch brýlí oč. 13603; 
srov. č. 2007, 5656. 
,kdo jest jin.ému p'Ůvinen p-hn1ti, odpO'vídá podle § 1313 a) 'obč. zák, 
bylo-li škodné jednání vykonáifl.o pomooníkem v těsné souvislosti s pro
váděním smluvn1ho plnění, a nezáleží ani na tom, zda -OLno pomoDníkovo 
jednání, jímž hyla zpusobena škoda, bylo Ik smluvnímu plnění objek
tiv'ně nutné, ani zda Lpomoc.n~k jednal při vý,kolnu plněni proti příkallll 
toho, jenž ho pou.žil k splnění č_ 16802. 
majritel dí.lny (spráVkárny) na opravu motorových vozidel odpovídá 
podle § 1313 a) obč. zák. objednateli opravy automobilu za škodu, 
kterou za'Vi'uil opravou pověřený montér při z.kušební jízdě opraveným 
automo:bilem, .nehledíc na to, zda bylo zkuše'bní jbdy k provedení 
opravy třeba a zda majítel autodHny ztlikázal jízdu montéru, nemajícímu 
vůdčího 'listuč. 16802. 
pokud podle § 1313 a) obč. zák. odpovídá ten, ,kdo kryje $Omost.tnj 
prov-oz živnosti jiu.ou osobou, za škodu vzniklou zákazníku č. 17128; 
S1'1OV. č. 4307. 
smluvce jest odpo'Věden za' pomoonilka při plnění ,j:. tehdy, dopustil-li se 
.při plnění smlu'Vnfho závazku trestné nedbalosti v souvislosti s pr:ová:dě
nim smluvního závazku Č. 17128; srov. č. 15790, 16802. 
§ 1313 a) obč. zák. nelze užiti, byla-li šk10da způsobena osobě ,rozdílné 
od smluvce (jehO .manželce) Č. 13799; srov. č. 460, 10045. 
veřejná ne.ffioc.nice oc:1p,ovfdá při 'léčení za zavinění externího Jékaře 
(pomocné Sily lékařské) podle § 1313 a) obč. zák. Č. 15141. 
'odpovědnost za zraněni 'Při 'provádění m3.inikury; dťik'az zavirněni a pří
či.nné souvislosti ,č. 15790. 
z.a kandidáta notářství u něho zaměstnanéhlQ o~povídá notář podle 
§ 1313 a) obč. zák, nikoli podle § 1315 obč. zák Č. 16220. 
hostinský ,provozující ~polečlflě j31k živnost hoteHerskou s přechovává
nim ciz~nců, tak i živnost restauratérskou a ikava:renskou, neodpovídá 
ani podle § 970obč. zá'k., .ni podle § 13\3 a) obč. zák. za věc~ u'ložené 
hotelovým hostem v míst.nostech resta;uračnich anebo kavárenských 
Č. 15294. 
jestliže se ,host (ohchO'dn1 cestující), kte·rý, najav hotelový pokoj na 
24 hodin, odešel po zaplacení za pokoj s č á stí svýoh z3Jvazadel z ho
telu, vrátU· Se před uplyl!J.Utím uvedené dOby do hotelu a odevzdal hote
;}ovému domov,nílkovi svá zavazadla k ndnesení na nádraží, cOž ten s vě
domím hoteliéra ob")",,le obst.,.áva, odpovídá hoteliér podle §§ 970 
a 1313 a) obč. 'Zák. za ztrátu zavazadla a za Ši~odu, která je se ztrátou 
věcí v tpřfčiImé sou'Vlislosti č. 16089,; 5J11OV. Č. "994. 
§§ 1313 a), 1315 obč. zák.: odpovědnost, jež stíhá podle § 1313 a) 'nebo 
1315 'ohč. zák. toho, kdo užil osoby Odpovědné podle § 1299 obč. zák., 
neZlp~ošťu:je povinnosti ik nnadě škody též osobu Odpovědnou za zna
lecký úkon, z. n.~ož se 'olna povinnost vyvozuje č. 16620. 
majiteL,p<áva rybo10'Vu mení ani podle §§ 1313 a) a 13150b<:. zóJk .• nt 
podle § 5 zák.č. 58v'1885 'ř. z. odpo"ědný za škodu, kte,oo zpfr~o,bi1i 
rybáři, kieří jsou členy rybářského spolku: jemuž majitel. T\'ibolovu pro-
pachtoval Iprávo rybolovu Č. 17080. . 
§ 1315 obč. zák. 'viz též rozh. c. 16220, 17080 II § 1313 a) obč. zák. 
Odpovědnost ,páJna ~o:11itby za škodu, ježto jeho. strážtný personá-l utratil 
psa (§,67 zruk. č.4/1914 mor. z. z.), nelze posuzovati :podle § 68 uved. 
zák., nýbrž podle § 1315 obč. zák. Č. 13445. 



320 
Náhrada škody (§ 1315 obč. zák.) 

k zproštění viny zaměstnavatele s hlediska odpovědnosti ,podle § 1315 
obL zák nestačí !pouze odborná zdatnost rpoužité .osoby, není-li taro 
osoba spoteMivá pro své povahové vl'astnosti; v té příčině však nen! 
rozhodující jen p.ovahová vada v jiném než v odborném směru, 'I1enÍ-b 
přičinJné sourvislosti mezi vadou a nehodou bud' vůbec, anebo. proto, 
že se povaihová vlastnost v konkretním přfpadě vůbec neprojevHa 
Č. 13596. 
jde-li o Odpovědnost 'občan&kop-ráVlní, odpovídá dráha: za své zaměst
nance jen tenkrát, je-li dokázána: jejich ne zdatnost (§ 1315 o.bč. zák); 
pokud l11:ebyl závorář nezdatný č. 13610. 
zaměstnavatele ,nelze činiti odpovědným Za zanedbání a nespnivné blá
šení zaměstnance k pensijnímu ,pojIštění, nevykonával-li pnhlášky svých 
zaměstnanců k pensijnímu pojištění -osobně, ný,brž užíval-Li k to.mu z'a
městna!nce který nebyl osobou neschopnou k tomuto úkolu a -nad nímž 
konal i řádný .rnozor č. 13654; tento názor opuštěn Viiz rozhod'fluti II hesla: 
pojiště,ní pensijní (§ 5). 
kdo 'Zaměstnaln-ci který na zaměstnavatelův příkaz vYlPomáhal při práci 
třetí osobě, odrp~vidá za škodu, kterou utrpě,I při této. práci č. 14336. 
úsudek na nezdatnost dOVlozený z jediného případu č. 15335; srov. 
č. 126:M, 9930. 9394, 9953. 6172. 5959, 5110, 4765, 4545, 4240, 2258, 
1076, 833. 
pokud odpovídá vedoucí ip'wdejového oddělení (fil,iáLky) továrny na aiU~ 
mobi-ly kup:iteH motorového vozidIa za nezdWNlIOst šoféra, kterého určil 
-k zajíždění koupeného vozidla č. 15614. 
z,a ,nezdatného jest pokládati bud· toho, kdo pwjevuje trv<lJlý nedostatek 
odboo;né (techn~Clké) 'Způsobilosti k určité mu SlVěřené práci, po případě 
nedost<1Jtek 'Opravdové vůle vyn.aložiti schopno.sti k řádmému obstarán1,i 
věci, náležité svědomi,tosti, stavu věci vyhO'vující dbalosti a pozornosti, 
anebo toho, kdo .pflojeví - třebas jen v jedilném .přílPadě - tai1rový 
stup-eň- hrubé.ho po,chybení, jenž s;vě,dči 'O' vědomé medbalosti, bezsta
rostnosti a lehkomyslnosti, '<liČ se u něho předpokládá zvýšená bedlivost 
a opatrnost; I}{;dy takový ojedi,ně1.ý případ prDvinění má původ 'V ne
zdatnosti, či v jiných skuteč:nostech, jest posouditi podle rp-ovahy jed
"otli~ého piípadu Č. 16092; srO'v.č. 1238, 2G60. 362'3, 4240, 4545, 4765, 
5110, 7780. 8080, 8448. 
majitel traktoru ,netní odpověden za nezdatnost zaměstnanců majitele 
vlečeného VD-ZU č. 16160. 
ustanO'vení čl. 49, 51 § 1 a čl. 56- § 5 Ž. p. r. o povinnosti odesilatelově 
,k náhradě škody vzniklé dráze '!1esvrávným údajem v nákladním listě 
nebo v<lJdností 'oba'lu nerozlišují mezi zaviněním odesilatele a jeho za
městnaJncŮ!; dráha nemusí doikazo,vati nezdartnost zaměstnanců odesila
telových č. 1616:<. 
advokátní sollcitátor jest nezdat.ný, potvrdlÍ1-1i při interve:nci II notáře 
za účelem ověření p .. o-dpi.s:u 11a dlužním úpise totožnost nepr3ivého d'luž
nika, kterého sMn do té doby neznal a jenž mu byl tep-rv'e třetí osobou 
představen č. 16168. 

mamžel neodpovídá zásadně za nezdatnost malJ1zelky při výkonu dozoru 
fI1a nedospělé děU č. 16401. 
§ 1316 obč. zák. viz též ro.h. Č. 16089 a 15294 tl § 1313 a) obč. zák. 
vIastník věci, který nebyl hostem a jenž věci u hostinského -neulOžil, 
není oprávněn domáhati se na hostinském 'náJroku podle §§ 970 a 1316 
obč. zák. Č. 13738. 
majitel pe 'fl s i o rn u, zařízeného jako- podnik -.po způsobu hotelu, od
po-vídá hostom pensiJonu za škodu na věcec!h vnesenýoh Č. 14565. 
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§§ 970, 1316 obč. zák. ·nelze užíti, ztratily-li se věci z místností pen
sionu, zaŤfzeného jalko hotel, tomu, kdo mtstnosti ty měl již PI)' dlouhou 
dobu (8 let) najaté za měsíční nájemné č. 15245; srov. č. 746. 
§ 1319 obč. zák. (škoda způsobená stavbOu): 
p'rávnÍ povaha nároku: náro.k na ,náhradu škody, vyvozované 
z vad n o s t i elektriokého vedení pro osvěUování obce, je p,ovahy SQU

kmmoprávní a jest ,o něm i tehdy, je-li uplatňován proti ,obci ro.zho-
dovati-pořadem práva č. 13490. ' 
d ú k a Z !fl í b ř í m ě, že byla by,la vynaložena veškerá nutná péče k o.d
vrácení nebez,pečí, jest 'na majiteH domu č. 16201; srov. c. 7606, 14090. 
majitel díla musí dokázati, že neopominul uč~niti vhodná opatření kte
rých podle poměrů a stavu věci na něm ·lze rozumně pOiŽadovati 
č. 14090; srov. č. 6042, 7606. 
pokud jde o dílo ve smyslu § 1319 obč. zák.: třebaže síla 
dr á tll e 1 e k t r i c k é -ll o v e d e ,n i nevyhovovala předpisům o elek
trických vedenkh, neodpovídá majitel elektrického. vedení podle § 1319 
ohč. zák. za šl\!odu přetržením drátu, byl..;li drát přetržen- pro mimo
řádné nepohody, při cr1ÍŽ se trhaly i dráty v předepsané síle č. 13490; 
srov.č. 3960, 7198, 7606. 
p\JTlnová ulkní svítilna, zavěšelná :na ,laně, je dilo »vyvedené na p.ozemku« 
Č. 14090; srov. Č. 3960 a 13490. 
jde o dilo pr,ovedené na pozemku ve smyslu § 13-19 OIbč,. zák., byla-'li 
na pí:skovišti p-Ísková stěna uměle podkopána -nebo stupňovitě odkopána 
Č. 16068. 
pojem »držite-Ie díl3i«: držitelem díLa ve smyslu § i3,19 ohč. 
zák jest ten. kdo jest s to, aby se včas postarRlI :) odvrácení nebezpeči 
z dHa hro.zícího č. 16671. 
držitelem podle § 1319 obč. zák. jest ten, Jmmll -vlastni>k pískoviště 
přooechal smlouvou těžení písku na vlastní vrub a účet pro-vozovatele 
Č. 16671. 
pro pojem držitele ve smyslu § 1319 obč, zák. nezáležÍ:na tom, zda 
vlastník :pískoviště opominul ohlásiti těženi pÍ-sku jinou osobou živno
stenském-u úradu č. 16671. 
m Í-r a p é č e: majitelé domů odpovídají nikoli jen za obyčejrnou péČi 
(§ 1297 obč. zák.) , .nýbrž za péči z 'o s tře n o u ee zře~ím na tn, že 
se třetí ,osoby nemohou vůbec. nebo jen stěží chrániti před hrozíCím 
nebeZlpeč~m Č. 16201; srov. Č. 3315, 5101, 7198. 
zostřenou péči jest ona péče, kterou lze pcdle názoru živo.tního styku, 
podJe poměrů a stavu věci rozumně od majitelů domů očekávati; pokud 
je tomu tak, dal-li majitel dům prohlédnouti p'řís!lušnými odborníky 
Č. 16201; srov. Č. 10342, 3315. 
stupeň péče potřebné k o.dvrácení nebezpečí hrozídho vadnou -konsolou, 

, jde-li o staJý dúm Č. 16574; srov. i Č. 3315, 16201, 4817, 6042. 
vědomost držitel-ova 'o vadnosti díla: § 1319 obč. zák. 
nevyžaduj-e, aby 1 nebezpečí, hrozící vad II o u stavbou, by'lo pro ma
jitele domu poznatelné Č. 16574; stejně ,é. 3315, 5101; srov. však 
i Č. 14137 shora tl § 13·11 ob č. z á k. 
rúzné případy odpovědnosti podle § 1319 obč. zák.: 
majitel díla neučinil včasná vhodná Oipatření k odvrácení nepezpečÍ, ne
vyměnIl-li včas lano, jehož vadnost musela mu býti při be'dlivém pře
zkoumání známa Č. 14090. 
pokud je ten, kdo svěřil provedení dila odborníkovi, zproStén osobní 
odpovědnosti Č. 15862; srov. Č. 2360. 3315, 10063, 16035. 
k o.tázce odpovědnosti majitele domu za pád římsy č. lG201. 

"Generální reistříky Civilní. 2, 



322 
Náhrada škody (§ 1319 obč. zák.) 

odpovědnost držitele pískoviště za škodu vzniklou zřícením anebo oddě
lením části pískové stěny Č. 16068; srov. Č. 1667l. 
majitel domu nendpovídá za škodu způsoben-ou pádem tašky se střec,hy 
při provádění Ip'O'kryvač-ských ůpra'V, jestliže dáva,J střechu v posledmch 
letech téměř každoročně prohliž'eti za účelem vyšetření, zda je nutná 
její oprava, a shledané vady da.! opraviti, jakmile by.lo možno č. 16519. 
k odpovědnosti maji1ele domu za š.kodu způsobenou pádem konsaly 
(ozdoby .na domě) č. 16574. '. 
§ 1320 obč. zák. (škoda způsobená zviřetem) VIZ též rozh. c. 15335 

a 17051. . b II • 
P r á v :ll í p o vah a TI á r o k ~: jde. o .~~rok s.,oukmmo.pra~,ní, y - i z~~ 
lobce l<!opnut vojenským konem CVala]lClIT1 mestskou ObCl, a ro,zhodu]1 
o něm řádné sou.dy č. 15621; v témž smyslu č. 12371, 10255. 
c-hovate'i zvířete: ,k pojmu chovatele zvířete č. 14-672; srov. 
č. 2064, 5419, 79S5, 10982. . . . 
chovatel zviřete je ten, kdo zvíře má 'po nějaký ,čas II sebe, vyk?nav~ 
k němu práva vyplývající z tohoto skutečného stavu a ·rozhoduJe pn 
tom též o Z1pú'sobu, jak zvíře má býti opatřeno z důvodu veřejné bez
peč,nosti č. 14672; Sl1OV. č. 2064, 5419, 7985, 10982. 
převzetím kon-ě odborným střihačem ~oní k os!.říh~ni 'přešla ,povinnost 
opatř'ení zvířete podle § B20 obč. zak na stnhace c. 15225; srnv. 
č. 10982, 15253. . ... 
odpovědnost podknváře za opa,uení k,oně po dobu Jeho kovanl c. 15253; 
srov. č. 15225, 10982. . . 
• k bol verejný plemeník (§ 3, odst. 2 zák. č. 169~1924) um!esteny 
obcou ciei'om krmenia 'a ošetmvania u súkromníka na smluvu (odst. 4 
§ 3 cit. zák.) je chovaterom zvieraťa, zodpo-vedným Za škodu ním spó·· 
sObenú, ,"ie ~bec, ale dotyčný súkrnmník č. 15718 (fŮr. sb. č. 3000); 
,",ov. č.10982. 
za úraz, sposobený plemeníkom s~m~mu cho~~tel'ovi, nie' je obec zod
povedná jedlne na tom základe, ze Je vlastmckou z'Vieraťa č. 15718 
(Or. sb. č. 3000); stejně č. 10982.. . 
p'Ůtřeb:nost olpatrování neb·o dohl~du a ),eji míyra: '~ři 
koupi býka »ze stáje« přec.há:Í býk do chovamí kup1,!elov.a 'IPre~ze~\'m 
býka ve stáji a jest na Ikuplteh, aby se postaralo potrebna opatrem a 
dohled na býka Č. 15823. 
mílra' péče jest ur'čel1a předpisem § 1297 ohč. zák č. 16652; stefně 
č. 13855 a sl.rši judikatura Č. 508, 681, 946, 5008. 
chovatel zvířete (velkého psa) jest povinen učiniti taková opatření, kte.rá 
lze rozumně žádati se zřetelem na :potřehy denního, života a ruchu v tom 
.neb Ú!nom místě č. 13855. 
potřebná míra opia-tření musí býti posuzována objekti'l'ně a j-est žádati 
na chovateli zvířete takový stupeň opatrnosti, jaký lze žádati na č'lo
věku obyče}ných schopností Č. 13855; sroV. č. 50S, 946,5008, 16652. 
-chovatel velkého řeZlnkkého. pSal musí se na sBnici postarati o to, abY 
byl pes stále pod j-eho dozorem a: vlivem tak, 'aby ho mohl, bude-li 
třeba, kdykoliv přicvolati a zahrániti takto možný·m škodám č. 13855. 
i stát (vojenská spr,áva) jest Jako chovatel zvěře (viQj,enského jezdec
kého koně) 'odpověde1n vůči třetím (cirvilnim) osobám podle § 1320 ,obč. 
;zák. a jest 'PO'Vi'flien posta-rati se o náležité opatrování a dohled na zvíře 
Č. 16652; stejně č. 15621. . 
pokud nelze ,činiti odpovědna ohovatele z,v~řete z·a škodu způsobenou 
chodci na polní pěšin'ě 'kopnutím koně, na němž jel jezde,c ,č. 16652. 
§ 1323 obč. zák. viz též roztl. 'č. 15372 u hesl.: h·o r y (§ 106 hor. 
zák.) , 16674 u hesla: sousedské prAvo. 

• 
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i když jest uvedení poškozené věci v předešlý stav možné, může soud 
z důvodů slušnosti neb účelnosti dospěti k úsudku, že má odpadnouti 
a že ,na jeho místo má 'nastoupiti odhadní cena č. 13504; 7216. 
:pokud jest vlastník najaté věci, vrácené v :poškozeném stavu, oprávněn 
domáha1i~se hned náhrady odhadní ceny; k odůvodnění tohoto nároku 
rrle:nÍ třeba, aby 'Vlastník domu uvedl dříve 'vše v Ipředešlý stav na své 
útraty č. 13504. 
byla-li cizozemská firma zaviněním tuzemské fi.rmy nucena zaplatiti od
škodné v cizozemské valutě, jest }í .p.fiznati proti tuzemské firmě nárok 
na náhradu ,toho, CH byla nucena zaplatiti v tuzemské měně podle kursu 
z dOhy vzniku šlwdy č. 14195 CGr. sb. Č. 1982). 
r o z s a h náhradního námku podle § 14, odst. 1 oup. f. se posuzll'je 
podle obecných ustanoveni (§§ 1323 a 335 obč. zák.) Č. 14427. 
Z'no'VupronajeH bytu nájemníku vy:po\lěděnému ,podle § 1, .odst. 2, č. 9 
zák. o ochr. náj. Č. 44/1928 je uvedením do dří'Věj-šíiho stavu a tudíž 
náhradou škody podle § 1323 ohč. zák. é. 14727. 
dosáhlo-Ii se tím, že :někdO' ,přemlu>vi1 koupěchtivé, aby :nedraži:1i, mén.ě 
na nejvyšším .po.dámí, jest POVilfltlý oiplrávněJn se domáhati toho, aby bylo 
'nejvyšší :podání doplněno na výši" jíž by se dosáhlo, kdyby tu nerhylo 
bezpráv:ného jedná1ní škůdco,va Č. 15780. 
náhr'ada škody zlp"Ů-sobené nema:nželskému otci tím, že musí přes -odsou
zení nemanželské matky pro křivou přisahu !plaHti v)'živné nemamžel
skému dítěti může se státi i tak, ž,e adv,O!kát, který· podal opožděně ža
lobu o obn'O'~u, má na místě odsouzeného ko,nati veškerá plnění, jež mu 
b~~l,a zaviněním advokáta pravoplatně ,uLožena č. 15967. 
ža:I.obní žádost in natum obsahuje i možnou žádost na peněžitou ná
Imdu podle § 1323 obč. zák. Č. 16674. 
§ 1324 <>bč. zák.: nápadná (hmM) nedbalost jest ,neDbyčejné zanedbáni 
nutné píle a -Opatr:nosti, jíž se dopouští jen člověk zvlášť noopatr:ný 
nebo lehkomyslný, který rnedbá ani toho stupně ,opatrnosti, jehož jso~ 
schopni i lidé méně zrpůs'obiH než člověk prostfednich schopnosrh 
Č. 15951· srov. Č. 1628, 4029. 5477. . 
ža1luje-ii 'se D- náhradu slkuteč:tlé škody ,pro nepřihlášení ,k pensijnímu 
pojištění, není třeha' zjišťovati stupeň: zavinění zaměstnavate10va na 
opominutí p.řihlášky č. 15287. . y" v • , , • 

nedostatek pHe (péče) a pozor:noSlŤ! c10veka obyce]nych schopností lest 
nedba.lostí mírnějšího stupn€ (cU:lpa' levis) č. 15951; srov .. č. 4029. 
pokud se vyžaduje nápadná nedbalost k tomu, aby se pl"onájemce mohl 
domáhati náhrady za $kodu .na uš.lém zisku, ušlou mu Hm, ž,e nemohl 
odevz,dati pron.ajatou ,nemovitost j~nému nájemci, který ji najal za vyšší 
nájemné č. 15951. v 

§ 1325 obč. zák.: léč e b n é n á k I a d y,,: vojens~á ~ráva,. která o~,e
třila vlojí.na, jenž utrpěl úraz, jest, op:ráv:uena doma'~ati se r:t'a~1f~dy ose
u'ovacích 'D'ákl<l'dů (§ 1042 ohč. zak.) ,na tom, kdo uralZ zavlml c. 13817. 
u ŠI)T ne bob tl d o u C II ě II ch á zej í c í v Ý děl e k ~ náJrok na ná
hradu ušlého. a hudoucně, ucházejícího. výdělku jest posuzovati podle 
doby, kdy vznikla poškozenému škoda Č. 13492. 
nelze přihJíž'eti :k te.n~~nci ~nilžování mezv~ ~i k dom!:ěn~e, ž~ b~ za~ 
městnavatel byl při·de:hl poskozeném.u pn leho zmensene zpusohtlosh 
k dosav.adnímu jeho zaměstnání ,práci le~'čí s ~olov:ič?~t? vý~'ělkem ine,bo 
že by sJ ·poškoze:n~' ,mohl opatřUi takove za'mes'bna:m pude c. 134g2. 
poškozený nemusí dokazovati, ž,e nemá možnost olpatřiti si, zkráceny 
výdělek, stačf, dokázal-Ii, že .~u o da:savadrlÍ v~dě,lek uše! a v~ bud?uc
nosti bude ucházeti, aJ }est .na skudcl, ahy :namJ,tal a do:kazall, ze posko
zený této možnosti, ač mohl, nevyužil č. 13492. 

21' 
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za neutěšených poměrů na pracovním trhu se 50% nez:p!1sobilost k práci 
-rovná plné :neZipúsobi1,osti a 20% nezpusobilost k práci má po případě 
v zápětí ztrátu 50% dosavadního výdělku č. 13492. 
škůdci jest voLno; aby se .při rpodstatné změně -poměrů domáhal zrněny 
důchodu přisouzeného. pošKozen.ému č. 13492·, 
nepozbyl-li poškozený práci V" podniku .následkem úr.azu, nýbrž proto, 
,že -podnik zastavil prác,i, nemúže býti výdělek poškozeného před úra
zem- rozhodující pro vyměření výše PO,ž3lďovaného dCichodu Č. 13668. 
byl-li poškozený vyřaděn !urazem značnou měrou z možnosti naFti za
měst·nání, kde šlo' i jen -o tmch~t ;~elPší práci, musí se mu za toto vyřa
dění z volné soutěže dostati odškodnění přiznáním určité částky mož-
ného ušlého výdělku č.13668. . 
při určení r.ozsanu náhradnich nároků podle § 47 úraz. zák. jest, je...,li 
poškozený spoluvinen" zjistiti výši nároku podle §§ 1304, 1325-1327 
a ,od ,ni odečísti, to" ,co poškozený_ 'dostal od úraz.ové pojišťovny Č. 14503. 
kdy jest poškozenému, jenž nemůže, -pro sníženou praeorvní schopnost 
(50%), hledíc -na neutěšené h'ospodářské rpoměry nalézti práci vi'tbec, 
přiznati náhra4u 'celého výdélku Č. 1471 L 
na jakou dobu lze přisouditi' ,poškozenému kovářskému uóni důchod za 
ztrátu výdělečné činnosti č. 15856. 
n á ,r o k n a b o I e s t'll é: .při výměře bolestného nelze přihlížeti k stupni 
škůdcova zavinění -č. 14097. 
§ 46 zák. o úmz. p.oj. děJIn. (č. 1/1888) se vztahuje i :na -pojiŠ'těncftv 
nárok na bolestné Č. 15224. 
právní povaha bolestného Č. 16516. 
bolestné je též náhradou za újmu, záJležející v tom, že je člověk úrazem 
připraven :na určitou dobu o své z-draví, že je proto nucen k změně 
pravidelného zpťtsobu života v horší změnu tím, že je na př. upoután 
na Iože, omezen ve volnosti pohybťt a pod. a že jeho bytost prodělává 
k tomu účelu, aby překonala porušení zdrarvÍ a obnolVila llJředešlý staIV, 
svízelný uzdrav.Q'VaCÍ proces oč. 16516. . 
náhradu bolestného lze uložiti i za dob1f, po kterou byl poškozený 
v bezvědomí č. 16516. 
§ 1326 obč. zák. "(zohyždění, Zlnetvoření): náhrada :příSiluší poškoze
nému i tehdy, lze-li zohyžděnou část těla zaha.liti šatem č. 14520; 
stejněč. 3137. 
osoba., která Je ,stižen.a: nevyléčitelnou v,rozenou těžkou duševní cho
robou, a je proto zbavena úplně svéprávnosti, neutrpí z'Ohyžděním újmu 
na možnosti },epšího zaopatření č. 15050. 
stačí již m -o ž n o s t, že hude zmrúlčení hránit poškozenému v lepším 
zaopatř,eni a v 'ži'votním uplatnění t. 15266; srorv. Č. 11394. ' 
§ 1327 obč. zák.: 'V Š e 'o b e- c n é: vzájemné nároky na náhradu škody, 
vznIk-Ié ze ,střetnutí se pro'vozťt tp'Odrobených povinné odpovědnústi (§ 3, 
odst. 1, aut-Dm. zák ,č. 162/1908:), řídí se vždy podle obe'cného práva 
občanského (§ 3, odst. 3, uved. zák.), ať jde' o škodu přímou, či o. škodu 
nepřímou; takov)"mto náro-kem jest i nárok vlas.tnice motorového vo
zidla, které sruma řídila, proti dráze, vyvozovaný z usmrcení jejího ve 
vozidle spo.Ju}edoucího manžela při srážce s vlakem Č. 16711; srov. 
č. 10034. 
ž-alovaný 'nemůže se z,prostiti poVi-nnústi k náhradě škody poukazem na 
to, čeho se pozlt:stalým dostalo od jiných osob, které za škodu neodpo
vídají, nýb.rž které, plnily jen to, co podle smlouvy uzavře.né nik-OlÍV se 
žalovaným, nebo v jeho prospěch, m_ěly phiiti 'č. 15335. 
n á r o k d ě t í: používaJa~Ii l11atk~ svých výdělečných ipříjmů k dopl-nění 
otc,ovy a záwveň k plnění své zákonné vyživovací poviJnnosti k -nezl. 
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dětem, přísluš: nezl. dětem nárok na _náhradu toho, co jim matka na 
výživě rposkytovala a co jim ta'k ušlo. j-ejí smrtí č. 14172; srov. Č. 386, 
1470, 1933, 2377, 8298, 9532, 10452, IIl20 (týkající se manžela 
usmrce.né) . 
n á r o k man ž e -1 k Y (v d o v y): lIšel ... !i manželce smrtí manželovou 
prá'/rní 11árok na byt (§ 91 obč. zák.), jest jí tuto- ztrátu nahraditi urči
tou částkou peněžitou Č. 14863. 
nárok přísluší pozústalé vdově i tehdy, dostalo-li se jí ,dědictví po ze
mřelém jejím muži č. 15000; srov. č.,6023, 10048, 15335. 
II á r o k man žel a: manž,elu usmrcené ma-nže,Jky nepřisluší .nárok na 
náhradu škody tím, že se zvýšily _náklady spújené s vedením domác
nosti a s výchovou děti č. 15994; srov. č. 10452, 9937,9706, 9532, 8298, 
1933, 1470. 386. . 
rozsah náro-ku: oprá,vnění mají nárok na náhradu všeho, co. jim 
vťtbec ušlo usmr:cením osoby k vyživolYání povinné, :ne jen toho, co 
jim ušlo na zákonné výživě usmrceným poskytované č. 14689; srov. 
č. 12124, 9937, 9674. 
pozil-sta-Já vdolVa, jejíž usmrcený manžel byl v době usmrcení sice ještě 
výdělečně óilI1Jný, avšak již tak -vysokého věku _(73I-etý), že je;;t púd!e 
obyčej-ného běhu, věcí očekávati v krátké době ,úplnou ztrátu Jeho vy
děleóné zpusobHostÍ', nemá ná:mk na dťtchod na j-ejí doži,v-otí, 'Ilýbrž 
toliko na dobu, po kterou by byl bývaI jeJí manžel p.odle obecné životní 
zkušenosti -ještě k výdělku zpusobilý č. 16542. 
§ 1328 obč. zák.: námitka) že se žalova.ný nedopustii tre,stného č1nu 
(§ 506 tr. z.) podle práva platného na Slovensku č. 15,226. 
hlediska rozhodující pro výši ná~Qlku na odškodné podle § 13028 obč. 
zák. č. 13841; ·srov. č. 12131, 3424, 5792, 5968, 1996. 
náro.k TI,a odškodné rpre svedenie pod srubom .maJnžels~v.a, posudzovaný 
podl"a § 1328 obč. z~k. (§ 506 rak. tr. zák,) ú",emlčajesa v Irojročnej 
premlčacej lehote §. 14.89 obč. zák. počnúc od odorpreni'a splniť man
želský s['úbč. 15875 (IÚr. sb. č. 3111); v témž smysllu č. 5295. 
žena sv,edená po-d slfbem manželství nemá n-árok ,na náhradu škody, 
dokázal...,}.j žalovaný ve sporu, že důvodně upustil od s.plnění daného 
slibu č. 16368; stejně č. 2253. 
nezáleží na tom, kdy se ža:lovaný do-vědělo skutečnostech, odúvodňu
líCÍch odepření splnění slibu Č. 163-68. 
jde o 'jJ'latnou úplatnou smlouvu (§ 1380 ,Qbč. zák.), 'll.ikfJlH o darování 
(§§ 938 a -da:lší ,ohč. zák.) , jestliže se svobodný z'aměstnavatel zavázal 
pla1titi své h:{rva1é hospodyni pO! skonóení Ipoměru doživotní dŮ'chod za 
její služby a za tO

f 
že 's ní udržolY,al intimní !poměr a že jí takto byla 

zmařena vyhlídka na sň'a:tek Č. 16931; srov. Č. 5897. 
1330 obč. zák. viz též níže wzh. č. 14174, 15835 (o d'P o věd n o s t 
z a měst n a v'ateťťt). 
§ 1330 obč. zák.: v § 19 obč. zák. _n~ni stanovena všeobecná zásada 
o :vpusobu a rozsahu rpráVinÍ ochrany č. 13318; s~o'V. ,č. 14128. 
z ~ 1330 o:bč. zák. nelze vyv-oditi zdržovací nárok Č. 13318, 14128; 
stejně i č. 1.1916j srov. vša.k č. 2261. 
vzdal-li se poškozený smí:rem, třebasl i v trestním ř!zeni, nároku na 
odvolání urážHvé'ho nebo p.oškozujícího Iprojevu j ,není ioprávněn domá
hati se ho žalobou podle §. 1330 obč. zák. č. 14128. 
§ 1330 Dbč. zák. nepŤiznává zdržO'v'ací nárúk č. '14128; -stejil1,ě <č. 11916, 
13318; srov. však č. 2251. 
odpovědnost zaměstnavatele za 'škodu, učini;l-li na ·s\7_ého zaměstnance 
vědomě nesprávné trestní -oznámeni ne-bo ,takové, o.' .němž 'při náležité 

,pozornosh mohl seznati, že' se _.opírá, ,o nkolnosti, jež nemohou miti 
kla,dn}r výsledek trestního stíhání č. 15835. 
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odpovědný redaktor a vydavatei dení:~u odpo",ídá tomu, kdo byl zá
vadným projevem uveřejněným v jeho deníku poškoze,n, -a je ,povinen 
závadrný projev 'odvolati -a od'VoIání uveřejniti; :ne.zá1eží na tom, zda 
zá:v'adn~- projev pochází od .něho, či od někoho jiného- Č. 16128. 
a II e k a.J á s o li těž: n'apliíuje-li přestuipek podle §§ 114, odst. 3, lit. i), 
131 živu. ř. skutkovou pOdsta'tu podle zákona proti nekalé soutěži, je 
promlčení nMoků po,stiženého posouditi podle zá'k'Q:na proti 'nekalé sou
těži a postižen)1 nemi'tže na újmu druhé strany -a pmti zásadám právní 
beZlpeč:nosti opříti takovéto nároky o předpis obec·nější (předpisy ob
čanského zákona) č. 16281. 
odst 2: -k výkladu poslední věty druhého' odstavce ,č. 14665. 
§ 1330, odst. 2, poslední věta stwuoví odpovědnost t<liké za sdě'lení, 
které n:eby,lo učiněno veřeJně a jež nepatří pod p10jem rozšiřování 
č. 14665; srov. č. 13223. 
»r,ozšiřo'váním« ve smy,slu § 1330, odst. 2 obč. zák. fest nejen sdělen~, 
které se st~Ile takovými prostfedky, aby je mohl ~nímati co největší 
!počet lidí, ale i sdě,lenf, jež sice mIři na jednotlivé osoby, jest však s to 
dáte se i}'IQzšířiti Č. 13223. 
není-li odpovědnost sdělujícího vyloučena podle pas,ledni věty druhého 
odstavce § 1330 <obč. zák, může se na něm poškozený domáhati odvo
-lání a .jeho uveřejnění, ač se ,sdělení nestalo. veřejně Č. 13223. 
§ 1333 obč. zák. viz heslo: p r'Ů d I ,e '" i. 
§ 1336 obč. zák. viz heslo: p o k u t a s m I u vol. 
§ 1338 obč. zák. viz heslo p o řad p r á v a. 

Různé případy odpovědnosti: 

o dp o věd oll 'Os t c i z o ,.} o ž rn í k a: hývalý manž'el}. ·nemťtže se domá
hati náhrady ma,jetkové škOdy na tom, kdo se dopustil cizoložství s bý-

'v,alou ža,lobcovou ,manželkou a rozvrátil manželství, takž'e bylo na,klonec 
rozloučeno Č, 13357. 
ma:nžel matky dětí, jej"i.chž manže.lský pŮlvod nebyl oduznán, nemůže se 
domáhati náhrady ško.dy na jiillém muži z dúv;odu, ž.e se dopustil cizo
ložství s žalobcovou manželkou a zplodilI s ní děti1 'Ů které se žalobce 
musel starati Č. 13617. 
,odpovědn'Ůst dráhy (zák. č. 27/1869 Ť. z.) viz heslo: ná
hrada škody dr-ah ou: 
.odpovědnost držitelťt -pobřežních pozemkft: ,&žitelé 
pobřežnich Ipozemků nejsou povinni trpěti s o u k ,r 'Ů'.m Ý m osobá,m 
volnou ,chůzi po hřehu svých t}J'ozemků pro soukmmé 'úč-ely ,a zd>fŽeti 
se jak)"Tchk'Ůli opatření, znemožňujících řečeným osobám vstup na .po-. 
bře~ní ,pDzemek č.· .16433. 
soukromé osoby nemohou s .úspěchem opira:ti ;náTok na 'náhradu škody 
o to, Ž~ ',rlastník ohradil svťtj soukromý po,zemek až k vodnímu toku 
řeky, třebaže správní úřad naHdil držiteli pobřež.ního poz.emku, aby· 
uvolnit prů'chod Ip,odél řfč.niÍho hřehu pro pořfč.ní d o z o r č í o r g á n y 
č. 16433. 
odpovědnost ne zletilého n.ebo nesvéprávného viz 
též rozh. II hesla: ·0 á hrad a š k o d Y pod 1 e §§ 1308 až 1310 obč. zák. 
§§ 248, '866 OIbč. zák. předpokládají, že se nezletilý výslovně nebo 'lstIvě 
vydává :za zletilého a 'Že si. smluvce nemlt'že hned zJednati vědomost 
o tom č. 14877. 
IP ř i 11 o -TI u: řídící hOMl, kte,rý ,střelce vyzval a určii jim stře'le'cká sta
noviště, odpovfdá za škodu, kte:t1ou způsobil host střelbou, 11{~pŮ'stara<1-H 
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se, aby ,se střelby nezúčastni,ly osoby nez·púsohilé k řádnému výkonu 
ta:kověho honu (léče), jakmile zvěděl a iejich účasti Č. 16474. 
od p o věd n o s t jed n a tel e s.op 'o 1. s r. o.: jednatel společnosti 
s r. O., jenž byl odsouzen pro přečin ipodie § 486, Č. 1 a 2 tr. z., spá
chaný tím, že, ač ,věděl, že spoleóník jest !nesChO!,Dll')1 'platiti, nové dluhy 
činil, dlti1iy 'platil a řízení vy,}';mnnacÍ včas nenavrhl, jest tomu, kdo, ne
ma'je vědomí o Í'nsolvenci, dodal společnost! z,bOží, které objednal Její 
jednatel, ač již to neměl činiti pod trestní odpovědností, odpověden 
náhradou škody vz,u-iklé dodavateli tím, že ,obdržel za dodané zboží je,n 
vyrov,nad kv,otu a se zbytkem vy,šel na prázdno Č. 13819. 
odpovědnost knihovního věřitele: pokud knihovní věři.tei 
odpovídá za škodu vzniklou smluvci porušením svého zá'V'a/Zku, že ne
postoupí jiným věřitelům přednost před svou knihovní pohledávkou 
č. 15017. 
odpověd,nost k onkurs:ního s·p'rávce viz heslo: kon,kurs 
(§ 79, odsl. 3 kon>k. ř.). 
pokud lze se domáhati škody, způsobené kronkursním věřitelům ,č, 15086. 
m a j i tel Ů do.1 u viz též heslo: h 'Ů' r y, 
majitel dDlu jest povinen i k náhradě škod, které nezipúsobn ,doLováním, 
jestliže bez oprav těchto škod nelze provésti opravy škod způsobe,ných 
dolo'váním .č. 15372. 
majitelů domů vi,z též shora rozh. Č. 14334 u § 1301 obč. zák. 
není třeba, aby schody v obytných domech ,byly opatřeny (§ 69 stav. 
zák. Č. 63/1894 mor. z. z.) žerděmi na obou str'anách Č. 15459. 
vlastník domu ležícího v obvodu přikáz,aném kommickému mistrOVi 
k vymetání komInú, odpovídá za škodu záležejicí v tom, že mistru 'ušlo 
vymetáni kOmínů, nedovol-li mu vymetati komíny, ač se k tomu komi
nický mistr ,nabídl Č. 15779, 
pronájemce domu jest nájemci odpověděn za Zlpásobenou škodu podle 
všeobeoných ustanovení o náhradě škody t. 16169. 
nájemce nemá ,nárok na náhradu jen ta:kové škody, která byla způso
bena řádným a peč:livým postupem přI provádění: opra·v domu Č. 16169. 
po,vinnost náj-emce učiniti po dobu oprav domu .potřehná opatření, aby 
neutflpěl na svý'ch věcech škodu, 'když a pokud mohl seznati hl'Ozíd ne
bez-pečí; :povinnost pronájemce upozorniti nájemce na :nebezpeČÍ, jež 
mu :při opravě budovy hrozí, zejména tehdy; jsou-li pronajaté mistnosti 
po dobu oprav neZJpůsobilé k uŽÍvání Č. 16169. 
nájemce nepozbývá nároku na užívání najatých místností tím, že se 
do nich nenastěhoval, a pronájemce jest povi,ne:n. mu dovoliti, ahy užíval 
najatého ,bytu po dobu, IPO' kte;r;ou zaplatil nájemné; ,přenechal-H .pro
nájemce uŽÍ-vání pronaJaté místnosti jiné ,osobě, třebas, bezplatně, j'est 
povinen nahraditi náj,emci vZ!lliklou škodu Č. 16707. 
(c e 5 t a, c hod n í k): vlastník pozemku neupmveného Ipro chůzi, přes 
<nějž si jen obecenstvo vyšlapalo cestu, není povinen udržorvati tako~r'Ou 
cestu ve strovu 'bezpečném pro chodce a posypávati ji při náledí Č. 16829. 
bylo-H poHcej,nim předpisem nařízeno, že »Ika,ždý vlastník, pachtýř anebo 
správe1c domu je povinen chodník před domem při náledí dostate,č·ně 
posy:páv,ati !pÍ'skem :nebo rpopelem«, postihuje tato povinnost jenl pach
týře, j-ímž se ,rozumí i nájemník, šlo-li o dům pronaja:tý Č. 14198. 
povinnosti iposypávati v zimě chodník ,před, domem uložené poHcejlnfm 
řádem Ituěstským, 'neni! ,nikdn zbaven. již tím, že obec po vyhlášení ,onoho 
poUcej.nih1o řádu sama dávala chodníJky l}JosypáJvati Č. 14378. 
majitelé domů v obck.h země české jsou povinni udržovati chodník, 
kte<ý .nebyl obcí převzat (§ 92, odsl. 1 sla". ř. č. 5/1899 čes. z. z.), 
v dobrém a schůdném sta'Vu č. 16003. 
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odpovědnost notářů viz heslo: :notář (odpovědnost). 
odpovědnost obce, obec. starosty (členů zastupi_ 
telstva) viz heslo: obec: 
octpovědmost okresu viz heslo: okres (odpovědnlOst), 

odpovědnost různých podnikatelů: 

octpovědluost podnikatele autobusové cto,pravy viz 
též hesLo: au tób II s. 
,provozovatel koncesované a II to b II S o v é IP e r i 'O di. c k é d 'O' P r a vy 
osob je povinný náhr,adou škody, ,která vznikIa jiným dopravcům-kon
cesio.nářům tím, že svémocně změnil svůj úředně schrvá:len~7 jízdní řád 
č. 14184. 
P 'o d.n i k a tel e hor vjz heslo ho.r y roz:h. Č. 14088. 
odpo'věctno,st provoz'ovate.Je n-áklad:ního automo
b i I u: právnická osoba (spotřební společenstvo), užfvající při provozu 
podniku nákladního automobilu, jest odpovědna za nezdatnost závoz
níka :ná'kladrního automobilu č. 16385. 
hpěl-li h o s pod á f, aby desí1Hetý hoch jel s koňSkým potahem, za
v.inil tím úraz, ,který utrpěl hoch při jízdě Č. 14925. 
k o v á ř jest povi.nen upozorniti 'osoby, které se zdržují v kovárně, na 
nebezpečí úrazu z odlétajídch štěpinek železa při práci, třebas bez
pečnostni předpisy živnostenského práva nemají o tom zvláštní Jl.sta
novern.Í Č. 14827. 
o d .p o věd.n o s t iP r O' voz o vat e lel á z,n í: lázeňští sluhDvé, kteŤi 
dávají nemo.oným bahenní obklady z píšťánského bahna, jsou povi-nni 
vě,novati zvláštní pozor,nost stížnosti nemocnéhc, že ho ob~1 pálí, ze
jména když byla pronesena .přímo. po pNložení obalu, třebaže zněla 
všeobecně; jest po'V1nnos-tí sluhy, jemuž jest nemocný svěřen, aby se 
ho sám dota::wval, zda a j.3iké má bolesti, zejména, zda cHí -pálení na 
určitém mí-stě těIa č. 13361. 
lázei1ském'll hostu nerpříslúší nárok na _náhmdu škody, manípuJ.ova'I-H 
svémocně s ventily -lázeňského zařízení a byl-li ,proto opařen horkou 
paroH Č. 15915. 
od p o věd n 'O s t -1 é k a ř e viz shora u § 1299 obč. zák. 
,p r o voz o vat e lel e tec tví: pokud šlo o úmluvu ve smyslu § 39 
zák. o 'letectví č. 172/1925, vylučující odpovědnost podnikatele Ietec,ké 
dopravy za škodu č. 13268. 
od P o věd n 'o s t z a z r a 'fl ě II í při m a TI i k u -ř e viz heslo: -n á _ 
hrada škody (§ 1313 a) obč. zák.). 
odpovědnost ,ohchodníka: obchodntk nie je :rodpovedný za 
škodu, ktorú ubipe:l záka'zník tým, že v jeho obchodnej miestnosti na 
dlážke, zvI>hčenej za mokrého poča'sie ohU'vou rudí priŠlý<:'h zVQnka 
skYzol a upadol č. 15398 (Ú,. sb. č. 2802). ' 
odpovědinost samosprávného o;kresu: okres) který dal 
svůj parní -válec se svými zaměstnanci do provozu, odpo.vídá za splněni 
ustanovení vyhlášky č. 77/1875 ve znění vyhlášky č. 179/1884 čes. z. z. 
o upotřeben.í sHničnkh p-wrDstrojů a za škodu způsobenou porušením 
řečených předpisů a nezdatnosti svých z-aměstnanců, provádějících 
provoz válce:; v ta'kovémto přlpadě podnikatel, při j.ehož Ipodniku je 
parní válec okresem dán do provozu, není odpověden za dotčenou 
škodu č. 17068; srov. Č. 17069. 
předpisy vyhlášky místodrWele pro čechy č. 77/1875 ve znění vy
hlášky Č. 19./1884 čes. z. z. platí-též o parních sHničních'VMcích Č. 17069· 
ste}ně č. 17068. ' 
o- d 'P 'o 'v ě d ,n o s t P I Y n á if ,n y z.a škQdHvé příhody 'Při podniku 
Č. 14618. 
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odpovědno..st pořadatele sIavnosti viz rozh. Č. 15652 
u § 1295 ob-č. zák. shora. 
různé případy: z_á vod fl í h o v dol e: třebaže nebylo bezpečnost
ních předpisu pro určité opatření na ochranu dělniků, byl z á v.o dní 
přes to povine.n učiniti potřebná bezlpečnostni opatření, způsobilá za
mezit při opatmém výkonu práce děl-níko;vo ohrožení Č. 14076. 
o d P o věd -fl o s t por u ční k a viz heslo: s y fl d j kát n í o d P o -
vědnost. 
odpovědnost primáře nemocnice viz heslo: náhrada 
škody (§ 1299 obč. zák.). 
od.p o věd II -o s t pří j e m ce n e o b jed ,n a lil é z á s i -I ,k y: kdo ne
objednanou zásilku, zaslanou mu odesilatelem doporučeně poštou, vrátí 
poště u poštovní přepážky, není odpověden za škodu 'vz,ešlou odesilateli 
ztrátou zásHky na poště č. 15684. 
o d P o věd 'n o s t rozhodce: mimo přípa.dy § 584, odst. 2 c·. ř. s. ne
odpoví-dá rozhodc,e stranám z-a škodu Zlpůsobenou opominutím pří vý
konu svého úřa:d-u Č. 14959. 
státní- úřední-k, přej.ímaje ,úřad rozhodčího, činí tak s výhradou, že mu 
bude uděleno k tomu ,nadřízeným úřadem svoleni; p-řevzal-li proto úřad 
rozhodčího bez- této výhrady, odpovidá stranám za škodu vzniklou jim 
jednáním před rozhodčím soudem, musil-li později ddsled'kem zá,kazu 
nadrízeného úřadu OdStoLlp:ti od rozhodčího úřadu Č. 14256. 
rozhodčí us1:anov,ení podle §§ 577 a násl. c. ř. ,s . .nemo'hou býti .přinu
ceni žalobou, aby podepsali rozhodčí výmk Č. 16878. 
o dp o \' ě d,no s t sn o u b e'fl c e (§ 46 obč. zák.): nárok na náhradu 
pre bezdovod:né zrušenie zasnúbenia treb:a posudwv-ať podra práva, 
platného- v mieste, kde zasnúbeni-e b-ol0 uzavrené. č. 14235 (:Úr. sb. 
Č. 2008). 
k zasnoubení stad slib maJnželstvi v jakékoli formě; rnestači však slib 
je,dnostranný, nýhrž je potřebi hud' vzáJemného slibu neho přijetí slibu 
druhého snoubence, třebas i mlčky uč.iJn:éného ,č. 14285. 
ke šk-o-dě podle § 46 obč. zák. náleží i to, co s.noubence ušlo- Hm, že 
vzhledem ,na z,as-lloubení. a slíhenému ma'nž'elství opustila m~to; pokud 
má snoubenka ,ná,rok na -náhradu ušlé mzdy i za dobu po zrušení za-

'snoubeni Č. 15375. 
Č :1 e fl II rp ř e d s t a v e, 'll s t v ,a s.p.o.J e č e .n s t va: pokud Č!len (př.ed
sed-a) předstwvenstva hospodářského a výdélkového společenstva (zák. 
Č. 70/1873 ř. z.) jest společenstvu' odpověden za škodu vZ!ni-klou tím, 
že ",nedozíral na' úřadování pokladnika, nezkoumal vedení kmih a př.es 
Ulpozorně-ní revis-ma na' závady se nepost'aral o- řádnou revisi č. 17105. 
od'P o věd.n o s t S.P o 1 e č n o s t i k o m 'a n cl.j t ní viz heslo: oS ,o u
těž nekalá. 
odp o v ě'dil1 o st v eře jln é ob chodu í :S P 01 e č,n.o s ti: veřejná 
obchodní společnost jest zásadně odpovědna' z,a 'šlmdu ZlPťtsobenou 
trestnými činy, jichž se dopustil jménem společnosti společník nebo 
úředník oprávněný ,za společnost jednati Č. 16596. 
kdy s,e můž,e číšník, jemuž žirwrostenské sp'olečenstv-D' :připojilo ua -!Vy
svědčení vydané mu zaměstnavatelem dodatek, že neuznává 'vysvěd
čení to pro -nesprávná data v něm uvedená, domáhati na společenstvu 
náhrady škody, že mu bylo zmemož,nělfl'o najíti si další z,aměstnámí 
Č. '5281-
od.p o v č dno s t stá t u viz hesla: p o zem k o v á r e for II a .rozh. 
Č. 13894, stát 
od P o v ě:cl 'fl- o s t s t a v i t e.l e a s t a; veb n í hop ,o I í r a viz heslo: 
voj e 11 s k é spr á v y: stát neodpovídá za škodu (-na Slovensku) vý-
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?uchem ručního granátu, nalezeného tl vojenského cvičiště, 'nelze...Jli vo
Jenské správě !přičítati zavinění Č. 13976; srov. Č. 3279, 
o d:p o v ě·d H' 'o s t II čit e I e viz hesla: sho'm TI á hra d a š k o d y 
p o rl 1 e § 1309 Q b Č. z á k. a mÍže po ř a' d P r á v a. 
od-p o v ě dlll o st v1 as tu ík a p o z emku (cesta, chodnrk): vlastník 
pozemku n,eup,r~veného ~1íO c~u:zi, přes ,nějž si jen 'O'be'censtvo vyšlapalo 
cestu, illem povmen. udrzorvatI taJkov,olll cestu ve stavu 'bez,pečném pro 
chodce a posypávati j'i !při ná-Jedí Č. 16829. 
Od'~D v ~ dn os} vy m á h aj í c ího věř i te 1 e: vymáhajíd v:ěřitel, 
ktery~ '~e '? ~ ID e., <navrhl vexekuci ip,a věc Inepatříd povinnému, nýbrž 
osobe treh, Jest II od1p'Ovedný za sk'odtl tím vz'oiklou č. 13682; srov. 
Č. 4632, 5936. . 
U"etí ?'sn~a svou škodu spoluza-vi:nila a musí ji nésti stejným dilem, vě
dela-Ll 'Vcas ,o exekuci na její věc a neučinila-li nic na obranu svého 
práva ,č. 13682. 

Ij.estliže okresní nemocenská pojišťovna vede' k vymožení náhradních 
ut·rat podle § 20, odst. 2 zák. Č. 224/1924 ve z"ěni zák. Č. 184j192O Sb. 
exek;tce IPodle. vr'ko,n~tell1ých p}atebních výměrů před jejich pravotp'lat
nostl, :neodpovIda za skodu vzeslou tomu, 'Proti komu se exekuce vedou 
Č. 16124. 
neo~vědčil-l~ vl~'stl\iíik věcÍ' zabaven)'ch u dlužni-ke. při výkonu exekuce 
'SvoJe vlastnlctvl n e p o. c h Y b 'll Ý m způsobem nemůže se domáhati 'na 
vymáhaFdm vě'řiteli náhrady škody jen protd, že vymáhající věřitel 
(leho za-stupce) trval na v)'konu zabavení Č. 16704. 
o.d p~v ě dn os t v y.,r OVln a ~ í.ho spr.á v'c e; ked' vyrovillaCÍ sprá"vca 
bez slUhlaJsu vyJ"ovnacleho komlsara vyplacal .odbornému dozoroovi do
~ad~.ném~ d~, 'Obchodu ,vyrovnaci:ho dlžnika niektorými veritel'mi" ~ pe
nazl,. utrzenych v tomto ohchode, ndmenu prIsl'úbe!1rÚ mu týmito veri
tel'ml, ZOdpovEdný je vyrovnademu dlžníkovi za vyplatenú sumu 
Č. 16896 (IÚr. sb. Č. 3815). 
o dPvo'vě'dnlO svt z a m ěs tn au c e: pmcovlní soudy .nejsou příslušné 
pro }alobu z'a!mestnance o náhradu škody proti zaměstnancům téhož 
~amestfl'avatele, opřenou o ŤO, že žalovaní nedbali bez'pečnostnkh ohledů 
c. 13453. . 
zaměstnalnec, jenž přislíbil zaměstnavateli určit)r výslede'k s.vé činnosti 
(Ž'e prodá určitý vočet výrobků), nedpovidá zamělstnavateli za škodu 
nedosáhl-li sHbeného' výsledku jen proto, že ZiboŽl nemělo vlastnostú za~ 
městna:v.atelem mu přúkládaný,ch; není tfeha, aby zbo;ží bylo 'l1iapmsto 
,neprodeJné, sta'ČÍ, že Inebylo rprodejlné za daných podmínek č. 15669. 
adm~nistrativní a obchodní vedoucí spotfebního ,společenstva (ko.nsumu) 
:neodp,ovídá za to, že bylo opominuto postarati se o bezpečnou dOIP,ra1vu 
res:eTV:n~ho '~~:l1izůn'U, -nenváleželo-li to k j-eth'o služebním povinnostem, ani 
za to, ze pr1jal do ,sluz,eb klonsumniho, družstva 'neopa,t,pného šoféra a 
závlo'Zlníka, ,nebyla-li mu před tím jejich neopatrnost 'Známa' jeho zavi
,nění n~lze S)~a'třovati 'OJni v tom, že uvedené osoby nepoučÍ'} :0 zacházení 
s benz!11.em. c. 16385. 
odpovědnost zaměstruW"atelů:_ 'OdP'D věd n 'o·st z a m ě,s t fl a v at e le 
pro nepřihlá'šení k pojiště'HD v'Íz hesla: pDjištěnÍ' ,pen
sijní (§ 5), sociální (§ 17), pO'kladny bJ"atrské. 
§v 115~ obč· v zák.! »nářadÍ« ve smys1u § 1157 obč. zák. jsou všechny 
I}Jredmety urcené k provádění Ipraco;vníCh úkonů č. 14132; srov. ,č. 16120. 
k nář'élJdí ve smyslu § 1157 obč. zálk. patří i postroje k z,apřaže~f :koní 
Č. 16120; srov. Č. 14132. . 
meze .polvnnnosti .zaměstnavatelovy k ,ochranné péči podle § 1157 obč 
Č. 16452; srov. Č. 10298. . 
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péče podle § 1157 obč. zák. je uložena zaměstnavateli, nikoliv zaměst
nanému, Jenž není povinen, alby zaměstnavatele l1pozo:rňoval na potřebu 
ochrany Č. 14132; stejněč. 10183, 16120. 
rnestačí, že pracovní místnost vyhovovala. předpisum stavebním a zdra
votnim, nýbrž její zařízeni musí b)'ti télJkové, aby při něm byly dosta
teč'ně chráněny život a zdraví zaměstnanců č. 14132'. 
používal-li zaměstnavatel dělníků zaměstnaných ,při hospodářstVí i při 
tlučelní štěrku kladivkem, byl povinen opatříti je, ,ochrannými brýlemi 
nebo jinak proti úrazu odletujícími třískami č. 13603. 
zaměstnav'atel odpO'vídá !podle § 1313 a)' obč. zák., nechal-li jeho ša,fář 
děLníky 'pmcovatí bez ochrann)'ch brýlí č. 13603. 
závodní musí dokázati, že vykonával nad doly náležitou kontrolu a do
hled a že přes to lI1emohl nabýti a nenabyl vědomosti o tom. že kritické 
místo vyžaduje zHzeni zachycovačů" vozíků č. 14076; srov. č. 138, 10291. 
hospodář, který zljednal k mlácení odborníka, provozujícího mlácení IPO 

ži'V'llIostensku a za plat pro třetí OSOby s vla6t!lí mlátičkou, není podle 
§ 1157 obč. zák. odpovědný za úraz, jejž utrpě! zaměstnanec pracující 
na příkaz hospodářův na vále mlátičky č. 14231. 
kdo odpovídá zaměstna:nci, jenž na .příkaz zaměsmavateluv vypomáhal 
při Ip .. ráci třetí osobě, za škodu, kterou ut1lpěI při této práci č. 14336. 
pn ,~ot\'pi býka »ze stáje« přechází býk do chování kupitelova převze
tím b)'ka ve stáji a jest na kupi,feli, aby se postaralo potřebná opa
tření a dohled na bý,ka Č. 15823. 
j-e-li poškození kočího v příč'inné souvislosti s vadným stavem koňského 
postroje, odpovídá zaměstnavatel za škodu kočímu z toho vz·niklou 
Č. 16120. 
zani,ěsrnanci samému ·nelze přičíta1i SiPoluv~nu proto, že neupozorni'! za
městnavatele na vélJdnosť pracov.nľho nářadí č. 16120; stelně ,č. 10183, 
14132. 
st,a:čí, že se zaměstnavatel postaral '0 nutná ochranná zařízení a pod:le 
jejich povahy je uč.ini.J zaměstnancům přístupnými; nemusí zaměstnance 
tltpozmňovati v ,každém jednotlivém případě, aby ,ochranných zařízení 
upotřehil č. 16452; srov. č. 5066. 
zaměstnavateH nelz.e upříti právo přez.koumati 6nnolSt sV)loh zaměst
nanců, aby se tak vyhnul nedorozumění a sporům se zákaz,nÍiky; pokud 
se taková kontmla děje v nezávadné formě, nelze v tom stpaUO'vati zleh
co'Válllí 'Zaměstnance ani poškozováni jeho .obchodní činnosti Č. 14174. 
.'náhrada škody 'rta ušlém ne mocenském a na ušlé lPodpo'ře v nezaměst
nanosti z .důvodu, že zaměstnaN'atel zaměstnanci nedovolil, aby se .od
borově org,lIOisoval č. 15802. 
o-dpovědnnst zaměstna,vatele za škodu, učil1H-li na svého zaměstnamce 
vědomě nesprávné trestní 'oz'námelllí nebo takové, o němž při náležité 
poz.ornosti mohl seznati, že se opírá o okolnosti, jež l11emohou míti 
kladu)' výsledek trestního stíhání č. 15835. 
zaměstnanec jest oprávněn se domáhati na bývalém zaměstnavateli ná
hrady škody z toho dúvodu, že nemohl .nalézti místo proto, že" byl dán 
na t. řeč. »černý index« z ,popudu nebo :S vědomím a 'Souhlasem za
městnllvartelnvým č. 15835. 
tfehaže bylo zaměstnancovo propuštění uznáno nálezem mz,hodčí komise 
závodního vl'boru, vyd.ným podle § 3,l'Ísm. g) zák. Č. 330/1921 Sb. 
Z'U nesp.ravedlivou příklfost, jest zaměstnanec, dcmáhajíd se na zaměst
navateli náhrady ,škody vznj.klé mu z tohoto propuštění, povinen uvésti 
skutečnosti jeho námk odůvodúujíd (§ 1295, odst. 2 orbč. zák); ne
stači, že se v žalobě dovolával urvedeného nálezu ·rozhodčí komise 
Č. 16069. 



33.2 
Náhrada škody (různé) 

zamě-stnavatel, kter~' dal zaměstnanci zvláštni příkaz k :nebezpečné jJzdě 
motorovým 'vozidlem, ježt9 byla jízda pn náledi spojena se zvlášť zvý
šeným .nebeZlpečím, přes varování řidiče vozidla a zdráhání se zaměst
nance, odpovídá zaměst,nanci pochle § 1014 obč. zák. za škodu, která 
jej postihla :při automobilové nehodě nastalé smykem po náledí č. 16418. 
různé: od p o věd"fl- o s t Š o fér fl. a z á V' o zní k a: za škodu nasta-lou 
výbuchem benzinu dopravovaného jako zás-oba (reserva) pro jízdu s mo
torovým vozidlem ve skleněné nádobě (demijonu), nehyh .. li šetřeno 
p-ředpisů ministerského .nař~ze[1í Č. 12/1901 ř. z. a vybuchl-li benzin na 
místě, 'kam j-ej záv-ozn.ík uloži'! pro další- potřebu č. 16385. 
odpovědnost obsluhovače ·zdviže: pokud odpovídá ten, 
kdo obsluhuje zdviž, za úraz osoby zdviži dopmvované č. 15173. 
odpověd'n.ost.za provoz železnice (dráhy) (zák. č. 27/ 
1869 ř. z.) viz heslo:·náhrada·škody drahou. 
odpovědnost závodního a důlního dozor·ce viz heslo: 
hOTY· 
nerpravéhn zmocněnce (falsl1s proku.rator): k,do se ne
právem ·vydával za zmocněnce jiného, odpovidá podle předpisů o-bčail1-
ské'ho zákona: "O náhradě škody, ,jestli po-škozenému :nedostatek zmoc
,nění při ujednání smlouvy ,ani nebyl znám, ani ph obyčejillé poz,ornosti 
nemohl býti n;;,paaný č. 14800. 
o dp o v ě· d,u o s t zlp-r o s tř e d k o vat e 1 e; je~H z okolností případu 
pa-tmo, že neměla býti, prO'vederra soudní dobrovO'lná -dta'žba, zprrOstřed
k'Ů'vatel, jemuž vlastník nemovitosti dal !příkaz Je prodeji Inemov.itosti 
dobrovo.1nou dražbou a slíhil za ·to. určitou provisi z prodejní ceny, ne
odpovídá za škodu, vzniklou tím, že Jeden. z uchazečit nesplnil svou 
nahídku učiněnou při 'Soukromé dražbě a že tJleuz~wřel s vlast,níkem 
kupní smlouvu č. 16628. 
od P o věd no s t žel e z fl i c e viz heslo n á hra d a š k o d Y ,d r a:
hou. 
j i.fl é :p·ř í P a· d y: na tom, k,do přiv.odil křivou výrpovédí odsouzeni, 
jest možno se domáhati náhrady šk;ody, třebaže byla: zmeškána lhůta 
k žalobě o obnovu oČ. 14190. 

Náhrada škody drahou: z nákla'd.u'í doprav.y viz heslo: doprav·a Že,Je·z
nd ční. 
o pat ř·e ,n í bez peč.n os· t"ll í mís t 11 í c h dra h viz judikaturu 

·u hesla náhrad"a škody drahou. 

podle občanského zákonlka: 

dráha odpovídá .za ·své zaměstnance jen tenkrát, je-li dokázána jejich 
ne.datnost (§ 1315 ohč. zák.) č. 13610; srov. č. 12379. 
pokud není závorář nezdatný č. 13610; srov. Č. 9715. 
SlPoluzaviněn:í: řidióe po'V,QZU, kte.f)' přejel t.rať pod pootevřenými závo
rami bez zachování potřebné powrnosti Č. 17073; sr'o'V. Č. 10242, 12379, 
472:\, 2370, 11055, 12003. 

podle min. nař. ze dne 14. záři 1854, Č. 238 ř. z.: 

náhrada podle § 10, II t ") žeL k o n c. z á k Cm'" .. nař. Č. 238/1854 
ř. z.) za to, že· důsledkem vystavěni dráhy a povinnosti mu uložené 
po.nechati na nevyvlastněné části svých sousedfcfch pozemků ochrarrun.ý 
piMi pro dráhu, nemohl těžiti kaolin v něm -ulož.ený, -přísluší jen pi'l.
vodnímu v,lastn~kovi pozemků reslp. jeho ·universáfnímu nástupci, jernž 
se stal v době vyvlastnění sousedem dráhy, nikoli jeh.o p'ozdějš~mu sin .. 
gulá1iuíml.l nástupci č: 15850. 

Náhrada škody drahou 

podle zák. ze dne 5. března 1869, Č. 27 ve znění zák. 
ze dn·e 12. července 1902, Č. 147 ř. z.: 
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§ 1 zák. Č. 27/1869 nemá významu .při postižním nároku 'podle § 47 
úra"Z. zák. č. 15633; viz však plen. rozh. Č. 17001. 
§ 1: přihoda v doprave: jiskření z lokomotivy není přIhudou v dopravě, 
,není-li mimo-řádně veliké a je-li zařízení k topení a dymnioové v po.
řádku Č. 13523. 
jde o příhodu v dopravě, je-li vI~k obecenstvem přepl.něn tak, ž~- ces~ 
tu jíd by-li nuceni státi při jízdě na plošině č. 13623; stej,ně č. 6169 a 
6955. 
jest. povinností cestuj-ících, aby na stanici, na kt-e1'é mají vystoupi,ti a 
o nIž jest jim známo, že tam má vlak jen krát.ké zdrže-ní, dali prilvod
čímu vlaku 'okamžitě po zastaveni vlaku znameni, že vystupují, aby jim 
otevřel dveře, a povinností průvodčího personálu jest zdržeti vlak tak 
dlouho, aby cestujícím bylo bez zbytečného o-tálení umožněno- ihned po' 
zastavení vIaku dáti vho-dné znamení, že vystupují č. 13597. 
v tom, ž~ vlak ,nezastavil ani "tak dlouho, aby všem cestujídm bylo bez 
zbyteč·nébo otá,lení umožněno pnlvodčího vlaku upozor,niti, že chtějí vy
stoupiti, ah}' jim byly dveře vagonu otevřeny, jest pří-hoda v dopravě 
č. 13597. 
jde o příhodu v ·dopravě, poran.il-li pnlvodčí vlaku šHpactmi klišt'kami 
cestujídho·.č. 14524. 
nejde o příhodu v GOiprmrě, škrábl-li se cestující o přečnívající šroubek 
na štítku u dveří staniční: budovy č. 15123; srov. Č. 139, 7195, .11496, 
16270. ~ 

pokud není příhodou v dopravě, utrpěl~1i úraz cestujíc-í, který ve sta
nici vystoupil z vlaku na nesprávné stmně (odvrácené od il1ástupiště) 
č. 15175. 
za kterých předpokladů mťíže býti oprávněn náhradní nárok cestujícího) 
který vystoupH z vlaku hoč·nfmi dveřmi, vedoucími na ·opačnou st-mnu 
od stanice, hyl-Ii při tom poraněn Č. 15401 j sm·v. Č. 11495. 
není .příhodou v železnič,nÍ dopraJ\rě ,pouze to, že 'betonová deska vod
ního jeřábu o :několik centimetrů vyčnív3.'la nad povrch nástupiště 
č. 16270; smv. č. 7195, 11496, 14123. 
dráha ne·odpovídá za úraz, k .němuž došlo v době, kdy železniční v-ag.on 
: byl již přistave'll na koleJe s o u k r o m é vleč:ky a převz'at zamě-stnanci 
majitele vle-č·ky č. 17072'; srov. Č. 4638. 
zavinění závoráře, který potom, kdy -přejel jeden vlak pootevřel závory, 
ačkoliv v té dohě již došla n·ávčst o příjezdu druhého vlaku č. 17073. 
přfčinná souvislost: ,pokud srážka vlaku místní dráhy s povozem na p.ře
jezdu dráhy není v příčin.n.é souvislosti se Zlpoždě:nďm vlaku č. 13988. 
není pří6nn.a souvisloslŤ mezi nepravidelností v dopravě, záležející v pře
plnění vlaku, takže cestující musili státi na plošině, a úrazem cestují
ciho, je-li cestující 'Popálen vznÍC"ením zavazadla na plošině, v :němž 
třetí o50ha 4opravo·vala snadno zápalné věci (předměty z celulOidu), 
čemu podle okolností případu železniční zaměst.nanci nemohli zabrániti 
č. 13523. 
§ 2: důvody zprošťující viny: sp o I u z a vin ě:n í po š k o z e n éh-o.: 
v tom, že cestujíd sestupoval se schůdků vagonu, áČ byl vlak již v po
hybu a přes t-o, ž·e .by"i varován, jest jeho s.poluzavinění na úrazu 
č. 13597. 
spoluzavi'u.ění cestujícího na úraze, jestliže nedostav v přeplněném voze 
místo k sedě,ní, zťístal státi na chodbičce u o t e vře n Ý c h dv-eři) 
z kterých při rozjíždění vlaku vypadl Č. 14960. . 



Náhrada požární 
3.4 

Náhrada požární viz heslo p o žár.fl í II á hra d a. 
~ útrat viz hesIo: ú tra t y. 

Náhradní dědic viz heslo: substituce fidei,komisá'l"ní (rozh. Č. 14305). 
doručení viz heslo: d o 'r uče n í. 

_ nárok (§ 222, odst. 4 ex. ř.) viz heslo: hypoteka simultannÍ. 
- ústav viz heslo: poj i š t ě n i pen s i j .fl í. 

Náhradnictví viz heslo: s II b s ti t II C e f i d e i k o m i s á ni í. 
Nájem v.iz hes.\a: och r a ll' a n á j e m c Ů, s m 'I ° II van á j e m Ln íL, s p o. I e ,č e n~ 

s t v o byt o v é a s t a veb n í, v y k 1 i z e ofl' jl" "Y p-o v ě ď. 
:r\-ájemce nový (§ 3,1, Č. 4 zák. o ochr. náj.) 'viz heslo-: ochrana r,'ájiemců. 
Nájemní věci viz hesla: 1 h ů ty § 575 c. ř. s., op .ří~ I u Šil1 o st (§ 49, Č. 5.) j-. ll.), 

vYLklizení, vÝlpověď. 
Náklad: .podle § 1041 obč. zák. virZ heslo: ve r s' ji o in r e m. 

podle § >.042 obě. zák. viz též rozh. č. 14126. 14955. 16361. 
(v š e o tJ e cn é): z~platjla-li pojiš:fovna poiistn&kovi pojistnou hodnotu 
za věc poškozenou zaviněnim třetího, pJ,nila materiřdně i formálně vlastní 
dluh, nikoliv dluh cizí, a n€jde o případy §§ 1358 a 142~ obč. zák. 
č. 13272; v témž smyslu č. 4461, 7731; srov. však Č. 17077 . 
není třeba, aby ten, kdo plní dzí zákonnou povinnost, měl již :pŤi' ,plněni 
na zřeteli určitou osobu, kterou chce svým ,plněním podle § 1042 obé. 
zák. zavázati 14480; v témž smyslu rozh. é. 6223 Ol. U. n. ř.; -srov; 
č. 5988, 10666 Sb. n. s. 
námk ne,ní závislý na tom, zdali ten, na jehož místě byl náklad u6něn, 

6 0 něm předem věděl anebo s ním souhlasil, sta\~i, že- ~ n~kladu b~l 
poviJO'en z ja:kéhokoliv právního důvodu č. 14993; -srov. c. 6707, 6840, 
7977, 7991. • 
(v Ý ž i v tl é, o š e t ř o v n é, léč e b n é n á k 1 a d y): ,osoba, uvedena 
v § 143 obč. zák, která poskytla dítěti výžiJU, může.- žádati náhradu 'Ua 
tom, kdo jest před ·ní !povolán podle zákona k výživě dítěte, nikoliv však 
na tom, kdo jest ipo'VO'lán k výživč teprve po ní Č. 14480. 
pokud je nemanželský otec povi.nen hraditi zemskému fondu náklad 
vzešlý ošetřením a léčením dítěte Č. 15060; srov. Č. 1179, 2119, 3225, 
6603. 6707. 7977, 7991. 
pre posúdenie ,povinnosti nemanželského otce, bývajúceho n a S I o~ 
ven s k u, vod nemanželskej matce z dóvodu- nahromadených aUmen
tov p1atia Vre:dp'ilsy všeobecného o-bči.anského zákolníka Č. 153,20 (i(Jr. 
sb. Č. 2,739). 
náhrada nálda:dů 'požadova,ná nemanželskou matkou na nemanželském 
otci (studentovi) za výživné v'y:nalož-ené n'a nemanželské dítě Č. 15430. 
p'řevza,la~.Ji 'zletilá nemanželská matka smkem s nemanžellským .otcem 
jeho vyživovací povinnost na sebe, p'řevzala tím, nehylo-li' jinak ujed: 
náno-, pouze vyživovací povinnost normální, t.. j. po'Vinnost vyživoyatt 
dítě- až do nabytí jeho zletilosti POi ,případě z,púsobHosH k samostatnemu 
výdělku e. 15628. 
spor prQti nemaJnželskému otci o náhradu ,nákladů vynaložených třetí 
bsobou (matkou) na výživu jeho dítěte ne,ni věc prázdnmová Č. 15750. 
pravoplatný rozsudek zamítajicí žH,lobu o uznání otcovství působí i ve 
sporu o náhradu nákladů vynaložených třetí osobou na nemanželské 
dítě e. 15972. 
,proti nároku -na náhradu za vynaložennu výži'vu ,může žalovaný namítati 
všechny změny v majet.kových poměrech, lež měly vJirv na rozsah j-eho 
vyživovací povinnosti, zejména i to, že nebyl vůbec oS to, aby plnil pro 
pozbytí výděleč-né způsobilosti. vyžiiVmé mu uložené ,č. :16072; srov. 
č. 10239. 

Náklaá (§ 1042 obč. zák.) 
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pozbylo-li 'odbytné, složené před válkou 'nemanželským otcem, pro 
změnu hospodářských poměrů svého účelu, takže již nemohlo stačiti 
k úhradě nákladů na v~'chovu a výživu, nevylučuje složení odbytného, 
aby se ten, :kdo se staral o výživu a výchovu dítěte, domálml na 'otci 
náhrady, když částka 'Odbytného nebyla vyčetpána, 'nýbrž vydána po 
nabytí zletilosti nemanžeIskému dítěti č. 16359; srov. Č. 4213, 5988, 
6603, 15027. 

otázku, zda tu jest podpůrná vyživovad povinno-st, jest řešiti proces
nímu soudu ve sporu (§ 1042 obč. zák.) jako otázk-u předurčující 
Č. 15027; srov. Č. 9966. 6603. 

náhrada ,nákladu uciněného za toho, kdo má podpůrnou vyži,vovad po
vinnost (§ 143 .a:bč. zák.), inení závislá na tom, z;da ten, pro ně'ha.ž by! 
náklad vynaložen, uplatnil své právo proti podpů-nně povin\nému k vý
živě Č. 15027; srov. Č. 16359, 4541. 

pro nárok třetí osoby na náhradu nákladů nero.z;hoduje, že zákonný 
zástupce nezletHcův ,nezakročil proti nemanželskému otci o placení vý
živnéh:o ,č. 16359; v témž smyslu Č. 15027; smv. však Č. 4541. 

kdo vyn.aložil n<Ílklad na léčebnou péči zaměstnance, jest oprávněn 
domál1atI se podle § 1042 ob,č. zák., na zaměstnavateli náhrady škody 
pvo nepřihlášeni zaměstnance k pelllsijmÍ-mn pojištění ve výši nákladu, 
který hyI by hradil Všeobecný pensijní ústav Č. 14857· srov. Č. 1899 
2305, 11705. ,. 

manželský otec je pov1nen platiti náklady nemocničnÍ'ho ošetř'en.í za 
dítě dOipravené do nemocnice na příkaz úřadu Č. 14878· stejně Č. 6707 
7977, 7994. '. ' . 
zem s k Ý f.Q. ,n d jest oprávněn domábati se 'na dětech náhrady léčeb
.ných nákladtl, které vynaložil na ošetření jejich nemajetného otce ve 
veřejné nemo-cnicij předpisem § 5 zák. Č. 19/88 čes. z. Z. není vyloučen 
nárok rodle § 1042 obe. zwk. č. 15067; srov. Č. 9729. 

manželce, která učinila náklady na své léč'ení z vIastních prostředků, 
př]js,luší proti manželovi ná'rok na náhradu nákladu, kte:r~· jest úměrný 
stavu, jmení a př,ijmům manželovým; nez,á!eží na iom,- že manželka byla' 
již před sň,atkem nemocna a že ;) tom věděla č. 16287; srov. Č. 3488. 

zemský fond jest oprávněn domáhati se .po-dle § 1042, obě. zák. na ro
dičích vdané dcery 'náhrady -nákladů vynaložených na jejr léčení potud, 
pokud ,náklad ten převyšuje majetk:ovo-u mO'houcnost manželovu (§ 91 
obe. zák.)e. 17113. 

voj e·n s k á s IP r á v a, která ošetřila vojína uÍl1pě-všího úraz, jest 
oprávněna domáhati .se 'náhrady ošetřovacích nákladů ,na tom kdo úraz 
zavinil Č. 13817. ' 

třetí 'Osoba, uplatňující svúj ,nárok pvoti, manželu podle § 1042 -obč. zák., 
mtl'že nastupovati žalobou í přímo- proti manželce jako dlužnici č. 14993; 
srov. e. 8683, 12309. 

smlouva, kterou se manželka 'Vzdá zákonného výživnéhO' loHko. za uce
lem dosaženi faktického zrušení manželského, společen;;tví, jest nicotná 
(§§ 93, 879 o-bč. zá:k.) a manžel jest v tako;yémto případě povinen 
poskytovati manželce nadMe _ slušnou vý'živu a učiní-li t.ak za něho osoba 
třetí, nahraditi jí podle § 1042 obč. zák. vyna'ložený náklad, nedo-~áže~lj, 
že ma:nž,elka opustila společ-nou 'domácnost svémocně a že zavinila 
ona s-ama faJktické zrušení ,man.želského, společenství č. 16826. 

n á.k u P y m a _n ž e-l k y: maJnže.l není po-dle §§ 92, 1029 oib-č. zák. Z'a
vázá'n z nákupu p.otřeb pro domácnost uskute6něných manželk'Ůu, 
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která, ač není jejic:h mwnž,elství ani 'fQozvedeno ani rozloučeno, nesdí'lí 
ani nevede manželskou ctomác·nost; v takovém přípa:dě není manže! 
zavázán k náhradě pohledávání z takových nákupu manželky ani pod:l~ 
§§ 91, 1042 ·obč. zák., dávaJl~H své manželce přiměřenou částku na 
výživu její i příslušnÍ-kll rodiny Č. 16846; srov. Č. 12938. 
j i,n é z á vaz k y: podle smluvního závaú-u zapraviti pO'Platky z pře-
vodu nelze se domáhati i náhrady toho, co bylo složeno na poplatky 
v urp:ouštěcim' říz-eui, ,nedokáza'i-li žalobce, že !poplatky byly příslušným 
Hna'l1čním úřadem lPra'voplatně vyměřeny a že použil přípustných oprav
,n~ch pmstředků proti jejich vyrnéření Č, 14244. 
za trvání služebnosti požívání muže ,se vlastník věci za podmí:nek § 520 
obč. zák. domáhati jen práv v tomto předpisu uvedených, nemůže však 
nastupovati ,na poživatele žalobou o provedení potřebných prací podle 
§ 513 obč. zák., nebo. požadovati od poživatele náhradu podle § 1042 
obč. zák. za tyto práce, pmvedl-li je sám 'Č. 15059; srov. Č'. 301, 8956. 
zalplatil-li nájemce předem nájemné za' určité .období a: nájemní smloU'va 
byla :před ,konce.m tohoto období rozvázána, jest oprávněn domáhati se 
náhrady na novém nájemci, jenž, neujednav s pronájemcem bezúplat
nost užívání, užívaI najaté věci do konce období č. 15500. 
fe..;li vlastnicí exekučně zabavených věcí třetí osoba na exekučním řízeni 
nezúčastněná, ,nemúž_e se na ·ní schovatel (§ 259, odst. .3' e,x. ř.) do
máhati náhrady nákladu vynaložených na uschované věci ani jaků ne
zmocněný jednatel (§ 1035-1037 ohó. zák.), aní podle §§ 1041 a 1042 
obč. zák.: nelz,e tu užíti ani .obdobou předpisú §§ 331 J 332, 33·6 ohč. 
zák. Č. 16669. 
chovatel plemeníkťt není oprávněn požado.vati od ohce náhradu nákladů 
VZ:TIiklýc'h mu vydržováním ip-lemeníků za obec, neuz,avřel-li s obci 
smlouvu o jejich chovu č. 14984. 
IP r ó rn I č e"ll i: tříletá lhťlta p·mmlčecí podle § 1486, č. 3 obč_. zák. Iplatí 
také p.ro !ná,rok 'ošetřorvatele a poskytovatele výživy na náhrad.u oše
třovadch ar vyživovacíoh nákladťt podle § 1042 obč. zákJ vznesený 
proti. tomu, kdo j-e ze zákona povinen k cšetřO'vání nebo k výživě 
Č. 151;13; srov. Č. 10899; 14009. 
náhradní ;fi1irok 'na vynaloženou výživu se prornlčuje ,v třicetileté obecné 
'lhůtě promlčed Č. 16072. 
nárok pojistitele proti p.ojistníku na náhradu (§ 1042 obč;! zák) tOho,_ 
coo pojistitel vyplatil poškozenému za pojistníka, který měl tuto částku 
.podle pojistné smlouvy proti ·následkům zákonné odpovědnosti platiti 
ze svého, ,p·r:oml'čuje se ve třech letech č. 1400g; swv. č. 15113, 10899. 

Nakladatel viz heslo: s o u těž 'll e- k a 1 á. 

Nakladatelství státní: z a m ě s t 'fl a n c i viz heslo: z a m ě st n a fl c i -s tát,fl í h o 
/ri.'a:k'l ad·a t e l·stv í. 
. práv.n1 povala etátniho· .nakladatelství Č. 14719. 
kladný kompetenční kon.flikt mezi nejvyšším. srp-rávnÍm soudem a řádnými 

, soudy rv otázce platnosti ustanovení- zaměstnanců »Státniho nakladatels·tvi«'-
, podle 1egionáiského zák. Č. 4{j2l1919 dodatek II. k roč. 1938. ' -

NÁkladní ,automobil viz hesla: au-tomobi.J, IpojištěnÍ smluvní. 
- list .:viz heslo: .do'p'rava že,}ezniČní. 

Ná!kIady ,kvitance viz' heslo: k v i t a II c e. 

,nemocniční ošetřovací viz hesla: f O.tl d zem s k ý, n á k 1 ad pod 1 e 
§ 1042 ob č. zák. 
řízení viz heslo: ú tra ty. 
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N~edí viz .heslo: n á tl! a d a š k o d y (odpovědnost majitele domu, chodník). 
Nalepky ':tZ hesla: p r e vod v 1 a s t II i c tví (§ 427 obč. zák), z á s t a v fl í 

pravD. . 
Nález vjz heslo: n á 1 e zn é. 

discip~inámí, kárný viz hesla: v á z ano s t s o u d u k á r,n Ý m ná 1 e z'e m 
z a m e ~ t n a TI c i b. a n. J<: o v iI1 í, ob e c !ll í, s pař i tel e -D, žel e z nič 'n í: 
rozhodClho soudu VIZ heslo: r o z II od čís o II d. ' 
trestní viz heslo: r o z s ude J<: t r e s t n í. 
vyvlastňovací viz heslo.: v y v 1 a s t n ě n í. 

Nálezné: ok pojmu ztracené ,věci ,podle §§ 3-88, 389 obč. zák. č. 15435. 
- poj.e~ >:věci. ztracené«. v~ smyslu §§ ~8~" 389 obč. zák vyz,načuje pozbytí 

skutecne vlady nad mmt za' 'Ů"koLnosU, ze stav ten je pokládati za trvalý 
a znovuna:bytí vlády nad ,nimi za věc pouhé náhody ,č. 15435; srov. Č. 1642. 

Náměstek podle § 55 živn. ř. viz heslo: ž i'V n o s t. 
Námitka: pojem námitky č. 15065. 

kompensace viz heslo: z a.p, o čte III í. 
~edostatku oprávnění (legitimace) ke sporu viz heslo: oprávněni- ke 
SpOTU. 

nedovolené ,úmluvy viz ·hesla: konkurs (§ 150 konk. ř.), v5rovnánl 
(§ 47 st. ~yr. ř., § 55 nov. vyr. ř.). 
nepnpustnosti pOřadu práva viz heslo-: ,p o řad p r á v a. 
nepřislušnosti viz heslo: po ř í s I u·š n o st. 
neúčinnosti rozhodčího výrOku viz heslo: r -o z hod č i s o· u d. 
promlčení viz helslo: 'P r oml ·č e n .í. 
rOzepře rozsOuzené viz heslo: r o z e pře r o z s o u z e n á. 
rozepře zahájené vrz heslo: rozepře za,hájená. 
započtení viz heslo: z a poč ten í. 

Námitky proti odhadní ceně viz hesJ,o: o d had. 
proti vymáhanému nároku viz. heslo: žalob a pod I e § 35 e ,)<... Ť. 
proti pOVOleni exekuce vh heslo: žalob a po ,d 1 e "§§ 36 e x. ř.~ 
třetí~h o~b vp~oti výkonu ~xeku~~ viz heslo: ž a'l o h a po dle § 3,7 ex. ř. 
protI smenecnemu platebntmu pnkazu viz heslo: směnka (řízeni) 
proti vymáhanému nárúku viz heslo: ža-loba pod'le § 35 ex. ř .. 
proti výpOvědi viz heslo: v Ý cp o v ě ď. 
při úpravě .pachovného viz hesJ,o: ú IP r a va pac h t o v n é h :0. 

Nansenův ústav pro uprchliky viz hesla: ·0 s o b a .p r á 'v 'o i c k á, z P ů s o b i los t 
ke sporu. 

Napotomní nemožnost viz heslo: fl. e.ffi o Ž TI o s t pln ě n í. 
Náprava il1 e.cl o s t a t k II pro c e S,fl" í z op ů s o b i1 o s t i a z á ,k ,o n n é 'h o z a

stoup·ení viz heslo: z:působil'ost -ke sp.oru. 
Národní banka československá, jugo:slavskát Ru-munská viz -Ilesla: -d e v i s o v á 

opatření, exekuce l1a pohledá,vky složení u soudu ' 
Nárok: po.jem č. 15065. ' . 

pro ,~tázku, zda je nárok po'Vahy soukromoprávní nebo veřejnoprávní, roz
hodUJe, zda ten, kdo se domáh.á určení nároku nebo jeho plněni, je k tomu, 
na kom ~e tohot~ nárok? určení, po př,fpadé splnění :domáhá, jako druh 
Je druh-ovl v pomeru souradnosti anebo v !poměru nadřízen.osti a podřÍz5-
"ostí Č. 14785. 

Nároky nepatrné viz heslo: n e'P a t r 11 é věc i. 
Narovnání viz heslo: smí r. 

- dědické viz heslo: děd'ická dohoda. 
- nucené viz heslo: ,k o- rn k u r s. 

Narukování k VOjenské službě viz hes1a: va i e II s k á 
soukromí. -
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služba, zaměst-nanci. 
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Nářadí viz hesla: n á hra d a, šik o d y (odpovědnost zaměstnavate.lů), ex e'k II c e 
(§ 251 ex. ř.). 

Nařizení viz též heslo: n epl a tn o st v I ád. n alHz eu í. 
- soudy mohou podle §§ 55 a 102 ústavní listiny zkoumati .platnost nařízeni 

Č. 164/1933 Č. 13600. 
Následná prémie viz heslo: poj i š t ě TI í s m I u v 'll í. 
Nastoupení dědictvi viz hesla: děd i CJ P o z ů s tal o s t. 
Nástupce singulární viz heslo: žaloba o zmate,č,fi,os"I. (§ 529 c. ř. s.). 
Nástupnictví viz heslo: s II 1; s t i tu c e f i d e i k o m i sár n i. 
Naturální byt viz hesla: ochra'na nájemců (zák. č. 44/1928), vyk1izení, 

zam,ěstnanci obecni. 
byty viz heslo: daň v Ý děl k o v á. 

- otec (zptoditel) viz 'heslo: o tec n a tur á ,1 ;ll. í. 
- - vlastník viz heslo: žaloba vla8t-nic,ká (§ 372 obč. zák.). 

Návěstní doložka: jest určena jen pro směnečníka a má 'ten význam, že -směneáník 
nesmí dříve akceptovati nebo platiti směnku, dŮ'kud ho nedojde návěstí, 
Jin-ak by se vydal 'nebezpečí, že pozbude svého možného nároku proti vý
stavci č .. 13721. 
z návě,stí s'amého nelze vyvozovati přímo omezeni výstavcova ručeni a tím 
závazek pro směnečného věiitele č. 13Q21. 

Navráceni v předešlý stav podle § 1323 obč. zák. viz heslo: n á hra d a š k ° d Y 
(§ 1323 obč. zák.). 

podle § 1447 obč. zák. viz heslo: 'll e maž TI o s t IP I 'll ě fl í. 
podle §§ 146 až 154 c. ř. 5.: povolil-li procesní soud u,avrácení do pře

dešlého stavu pro zmeškání lhůty k o d v 0'1 á n í, jest usnesením 
jeh.o vázán i odvolací soud Č. 14613. ~ 

- - ~ bylo-li d o v (>:J á II í iIlejvyšším soudem pro opožděnost odmítnuto, 
nelze ,porvoliti navrácení v předešlý stav pro zmeškání do'V'olací 
lhůty a neplatí pro 'te.n přípa-d predrpisy §§ 146 až 154 c. ř. s. 
Č. 14774. 

Návrh exekuční viz heslo: exeku c e (§ 54 ex. ř.). 

pOdle § 261, post odst. c. ř. s. viz heslo: p o s t o u pen í věc i .i i fl é mu 
soudu (§ 261 c. ř. s.). 

v opravném prostředku viz hesla: fl e s por n é říz e [1 í, P r a c o v TI í 
s ° tl dy. 
re'kurs'llí soud není vázán návrhem stran v rekursu č. 15908; steJně 
Č. 9506. 
třebas byI'Ů v rekursu 'navrženo jen zrušení napadeného usnesení, lze 
vysloviti z re'kursních dův'Ůdů jeho změnu č. 15908. 

,určovací mezitímni 'viz heslo: určovacÍ návrh mezitímni. 
žalobní viz hes.Jo: žalob a (žalobní žádost). 

Názor právn-í viz heslo: v á z a n o s t s' o II d u. 
- a odpovědnost advokáta viz heslo: a d v ,o kát (odpovědnost). 
~ a odpovědnost soudních osob viz heslo: oS y ,n d i kát 'fl. í D d IP o věd fL 'O S t. 

NebeZipečí po,dle § 3'70 ex. ř. vjz heslo: exe,kuce zajišťovací. 
po'dle §§ 379, 381 ex. ř. vj,z heslo: :prozatímní oij.Jat,ře'ní. 

Nedít viz hesla: ,d r a ž b a v n u cell á .ll e m o v i t o s t i, p o z e.m k o v á r e
forma. 
jde o případ § 1409 obč. zák., bylo-li nedHu nabyto o,dvozeným způsobem 
Č. 13515. 

Nedílné plnění viz hesla: s o I i d á ru o s tj v Ý m ě ,ll e k. 
Nedflné společenství v rozepři viz heslO': s p o '1 e č e n -s tví v r o z e p r II. 
Nedopatření omluvitelné při :p 1 a cen í v y r o v n a c í k v oty viz :heslo: v-y-

rovnánl (§ 57 st. vyr. ř. a § 67 nov. vyr. ř.). 
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Nedospělec viz hesla: n.áhrada škody §§ 1308 až 13'10 ob-č. zák. a od,po
vědlll"ost podni'katele, nesvéprávný, opat,rovni.cký soud, 
poruče:nec, poručellský s-Oud 

Nedoplatky daňové viz hesla: d·aň, -dr,ažba vnucená nemo-vitosti 
(§ 216, Č. 2 ex. ř.), správa viIlucen,á. 

- pojistného k pens. a soc. pOjištění viz heslo: dra ž b a· v II II cen á 111 e 'ID 0-

vitostí (§ 2l6"č. :< ex. ř.). 
Nedostatek oprávněni (legitimace) k e s'P ° r ll, -k -o p r a v n é m II Ip·r 08 tře d k II 

viz hesla: op ,r á v .ll ě il1 í k e s po 'r u, k o:p r a v n é m u pro- 8 tře d k u. 
- plné moci viz heslo: pIn á moc. 
- procesní způsobilosti viz heSllo: z p ů s o b i.1 o s t k e s p o r.u. 
- zastoupeni viz heslo: zmate,čn,ost po'dle § 477, Č. 5 c. ř. s. 

Nedostižnost viz heslo: ne m o ž'll o s t pln ě ní. 
Nedovolená úplata-viz heslo: 'Ůch·rana náj-emců. 
Neexistujkí osoba viz heslo: zmate'čnost (§ 7 c, ř.5.). 

Nedovolená výhoda viz heslo: vy rov n á n í (§ 47 st. vyr. i, § 55 nov. vyr. ř.). 

Negativní spor o pnslušnost viz hesla: přis'luš,nost, senát pro řeše,ní 
kompetenčních k'onHiktů. 

Negatorni žaloba viz heslo: žaloba zápfirčí (§ 523 obč. zák.). 
Negotiorum gestio viz heslo: jed na t e 18 tv i ,n ez m o- cn ě n é. 
Nehodnost dědice: při nehodnosti dědice maji význam jen takovi potomci nehod

ného, kterým přísluší vlastní -dědické ,právo ;po zůstaviteli č. 1403-7. 
Nejvyšší podání viz heslo: ci r až b a vn II c elnán e m ov i t os t i. 

_ soud viz heslo: sen á t -p r oře š e Jl -Í k o m p e t e 'n Čll í c h k o 'll- f 1 i k t ů. 
_ správní soud viz heS'lo: v á z a n o s t s o II d u. 

Nekalá soutěž viz heslo: s o u těž n e Ik a ,I á. 
Nekongruálni náboženské společnosti viz heslo: k 'o ,fl g r II a. 
Nemajetnost viz hes-]o: v Ý ž i v n é dít ě t e _ man žel s- k é ,h o., 
Nemanželské dítě víz heslo: dít ě n e m 'a II žel s k é. 

- zjištění otcovství viz heslo: ,otec n-erna'nželsk)'. 
_ v Ý ž i V !ll é vi? heslo, v Ý ,ž i v TI é n e m a 'll žel. dít ě t e. 

Nemocenská podpora viz 'nes,Ja: p odp or a ne moc e n s ,k á, poj i š t ění so-
ciální. . 

pojišt'ovna okresní viz 'hes,la: dražba_vnucená nemovitosti, lé
kárny, pojištění sociální, zaměstnau'ci okres. nem. 
poj išťoven. 

pokladna státních drah viz hesla: o s o ba p r á v 'n i c k á, s t a 1, 

Nemocenské viz hesla: p o k 1a rl ,fl: Y' br a trs k é, ex e -k li cell a pl a ty. 
_ pojištění viz he.S'lo: 'P o i i š t ěn í ofl. e m o c,e'n sk é, so c i á'ln í. 
_ __ soukromé viz heslo: tP' o j i š t ě n r sml II 'V ll' L 

Nemocnice viz též hes};a: náhrada ško'dy (§ 1299 o.bč. 'Zák.) , 
všeobecné veřejné nemo,cnice v čechá,ch jSOil.l samostatné prá'Vmické osoby 
Č. 13-763, 16185. 
tp'oviJnno8t otcova platiti náklady ,nemooniČlndiho ošetření za dítě dopravené 
d·o ne,Ínocni'ce na přLkaz úřadu 14'878. . 
odpovědnost lékaře veřejné nemo,onice, pO'll.ž,n-li při -léčenÍ- ,omylem žiravmy 
místo léku č. 15141. 
veřejná nemocnice jest odpovědn<t při léčení za zaviněni exter:ního l'ékaře 
(pomocné sily lékařské) podle § 1313 a) obč. zák. Č. 15141. 
všeobec-né veřejné nem?c.nice v č'~-chách )IS~U samo~tat~é práv.nické 05~rby: 
'lekaIi: v nich U'stamovem JSou zamestnaJncI techto' p-ravmckych osob a nlkoh 
veřej!l1oprávní korporace, vedoucí vrchní správu nemocnice č. 16185; srov. 
Č. 13763. 
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,primář neodpovídá za pOdřízeného (seku.ndál'niho) lékaře který provedl bez 
jeho vědomí a 'proti jeho všeobecnému zákazu ozMení p~cie'llta roentgenem 
Č. 16185. 
moravskoslezsk~r fond jest opráv:něn navrhnouti exekuci k vymoženi útrat 
za ošetření ve veřeJ,né nemocnici na Mo.ravě a ve Slezsku č. '14380. 
připustnost exekuce proti majiteli soukromé nemocní·ce s právem veřejnosti 
·na pohledávky, které mu příslušejí za :léčení v této. nemaonici; vymáhajícímu 
věřiteli musí býti dana mOŽlnost vyjádřitise o. projevu okresního. úřadu, da
ném podle čL XI, Č. 2 zák. č. 123/1923 č. 14653 (rOr. sb. č. 2266). 

NemOcniční lékař vi,z heslo: .n á 11 rad a š k o. d Y (§ 1299 abč. zetk.). 
Nemovitá či movitá věc viz hesla: pří s 1 u š e n s tví, s t a vb 11 n a c i z í m p 0.

zemku. 
- 'kioupě ·dřívl na stojat,e :neJUí 'koupí nemovité věci Č. 13905. 

Nemožnost plnění viz hesla' a k c i e, a u to bu 5, po j'iště.n f s m I u v II í. 
pOCátečná (§ 878 D.bč. zák) viL rozh. é. 13696 u hesla: poj i š t ě n 1 

smluvní (odpovědnastní), 14010 II hesla: výminka, 16334 u hesla: 
'Pojištění smluv,ní (sjednání smlDuvy), 16421 u hesla: pojiš
tění smluvní životnÍ. 
jde -o platnoU' smlouvu, jestli.ž·e se t. řeč . .přirozený otec (t. j. zploditel:

j 

uznávající své otcovství ,k dítěti) zavárzal; že hude hraditi -náklady na 
vý'živu a vý-chO"vu m a ln žel s.k é h o dítěte, třebas se tak stalo teprve 
po uplynutí lhůty k popření ma-nž·elského pťl!Vodu dítěte (§ 158 obč. 
zák.)č. 17106. 
následná (absolutní, objektivní): 
p.ro deviso.V"é p·ř·edpisy viz heslo: devisov.á opatřeni 

. mi-rok ,na v,rácení užitkU (§ 1447 obč. zá:k.) , které měl kupitel z neslo
žení kupní ceny, a jenž záleží v tom, že nezaplatil z ní umluvené úroky, 
ač .sám b.ral užitky z ·odevzdan,ých nemovitostí, nepodléhá tříletému 
promlčení ·č, 13853. 
byla-li prodateli dáno povo-Iení k vykác6ní dřeva ,na stojato v rozsahu 
nepoměrně menšim, než bylo ve smlouvě předpakládáno, mÍl že kupite! 
odstaupití od smlouvy pro dodatečně nasta-Iou nemožnost k .plLněr!í 
t. 14406. 
k výkladu § 1447 obč. zák. Č. 14725. 
nemožnost plnění jest posuzovati Ipodle okolností jednatlivého připadu 
Č. 15092. 
exekuční zabaveni :pro-daného zb-oží u prodatele neZlpr.ošťu.j.e 'ho povLn
nosU ,splniti hhuvou Ismlouvu Č. 15580. 
majitel dopra"V'ního podnikU autobusJQl\Tého, který sj.ednal roku 1923 se 
-státnÍ" správau železnič.nÍ, že upraví sazby autobusové dopravy na dv.a:i
násobek jízdného na příslušné trati ž-elevni6ní, nemůže se odvolávati n"a 
hiQ'sp~~ářsk<ou nemožnost p1nění (§ 1447. oíbČ. zák) z toho důvodu, že 
pozdeJl (raku 1929) byIa zavedena daň z jízdnkh lístků kte,rá nrý óni 
asi ?4%. hrubého příjmu z provozované jIm dopravy; v' takové~to pří
pade nejde o změnu hospodářských poměrů, n}'brž o zatíž·ení poplatníka 
veřejným hřemenem Č. 16115. 
jestliže byla vydraže.na jen ideální polovice nemovitosti, která byla celá 
zatížena služebností bytu, a tato služebnost byla vymazána -na vydra':' 
žené části, ježto ji vydražitel 'nepřevza-l 'Padle dražeíb. podmfnek zaniká 
služebn?st jako věcné právO' i 'co do druhé ideální polovice,' třebaže 
lnebyla 1 na ni vyma!zána'.; byla~H ona služebnost -převzata trvá na-dáte 
jen jako obIigačnt poměr mezi vydražItelem a orpráv.nrěn§m Č 16297· 
srov. Č. 16955. . , 
jes~~že byJ,~ po v~dražení ideální polovice nemovitosti, která byla celá 
zah.ze.n~ 'Prave.:.n '~ydle;ní, toto/1prá'Yo v~mazáno ,na vydražené ,polovici, 
zamka jako vecrne pra-v,o pro ahsoIutll1 nemožnost pLněni i CD druhé 
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pOlavice nemovitosti, třebas neb,y.J.o i na ní vymazáno Č. 16955; srov. 
Č. 16297. 
i když bylo pozastavené z,boží po .odepření zpětvzetí prodate:lem u ku
pitde prodáJno v exekuční dražbě, jest ·kupiteI oprávněn žádati zrušení 
smlou'Vy ,podle § 932 obč. zák. a IVrácení trhové ceny, musí však vrátiti 
jeho pen.ěžitou hodnotu podle zásad vytčených v §§ 877 a 143-5 obé. 
zák. Č. 17137. 

Nemravnost smlouvy viz heslo: nep<1atnost sml.ollvy proti dob.rým 
mravům (§ 879 obč. z~k.). 

Neobjednaná zásilka: adre:sát není :.f.Iovinen neobjednamou věc ani opatrovati a-ni 
učiniti opatřetní, a:by byla vrácena adesi:1ateli, odpovídá vša:k za to, vy
dá-li věc -neopra;v,ně,né třetí .osobě, která ji odesiIateli odpírá vy.datl 
č. 15261; srov. Č. 12685, 10500. 
kdo neobjednanou zásilku, zaslanou mu odesilatelem doporučeně pošt,ou, 
vrátí poště tt pcštOVil1:Í< pfepážky, nenf odpověden za škodu, vzešlou 
odesilateli ztrátou zásilky na paště č. 156-84. 

Neoddělená úroda viz heslo: úro d a 
Neohlášeni úrazu viz heslo: poj i.š. tě II i ú r a z o v é. 

- k pensijnimu pojištěni viz heslo: op o i i š t ě \l1 í p e .n s i j 'll í (§ 5 zák. č. 26/ 
1929). 

N"ej1atrné věci viz též heslo: d o vol á II í (§ 502, odst. 2 c. ř. s.). 
o tom, zda jde o věc nepatmou, r.ozhoduje 'P"ře-devším »IP e·fl ě žit á 
částka v ža,lobě žáda,ná«, ta,kže se pak ji.ž neurčuje- ho-dnota :předmětu 
~poru podle § 55 až 59 j. n. č. 14448; srov. č. 11189. . 
je-li předmětem sporu peněžitá částka, jest ocenéní předmětu sporu 
žalobcem bezvýznamné pr:o zlPů,sob řiZBnÍ" č. 14448. 
počátek z;výšené hranice: pnpustnost dovolání do změňujícího rozsudku 
udvolacího sou.du v částce převyšující 300 Kč, ale nepřevyšujicí 500 Kč, 
bylo-li dovolání podáno 'před účimnosti zák. č. 25-111934 lpřed 1. lednem 
1935 č, 15931. 
opravné prostředky: odvo.Jací soud, Dceiiuje předmět sporu tře
tího odstavce § 500 c. ř. s., nemůže Hm měniti předpisy o řízení ve vě~ 
cech nepatl'lných Č. 13218. 
dov.-oIací soud rozhoduje, zkoumaJe otáZ!ku phpustnosti otprav1ného pro
středku, samostatně o pře-dpokladec'h zV11áštních :předpisů o věcech ne
,patrných Č. 13218; S"ov. č. 12762, 12740, 11189, 34. 
jesmž·e žalobce v říZení před soudem prvé stolice neocenil předmět 
sporu, protože toho s hlediska věoné př.fslušnosti nebyla třeba, ,projednal 
pwý .soud právem :liozepři bez n-rum',iŤek žalovaného v řIzení řádném 
a nemělo práv,uí význam, že žaI'ovwný teprve v ·odrvoladni řízeni tvrdil, 
že jde ° věc nepatrnou č. 13423; srov. č. 10577, 10562, 1! 189, 12762. 
domáhán.o-li se žalobou zaplacení dobových slev z raóních prémií z .ně
kolika pajistek o samostatnýCih pojistný·ch smlouvách, o nichž by'la 
vydá:na zvláštnf pojistka, jode o samostatné nároky, z nichž jest s hle
di5Jm přiipustnosti oprav. prostředků posuzovati každý z'vlášť ,č. 13620j 
.mv. č. 11582. 
pohIedáJvky na zaplacení kupní ceny za objednané a dodané zboží ifl3i 
základě samostatných účtů jest pokládati co do přípustnosti dovolIáni 
za pohledáv,ky samostatné, třebas byly spo'jeny v jedné žatobě a JOO
notlhré žwlohy byly spojeny k spole6nému projednání a rozhodnuty spo
lečným rozsudkem č. 13634; srov. Č. 329, 691, 805. 
vznesl~U žalobce k rozhodnutí lna odvolací s.oud z ,půvadního !předmětu 
spom jen úroky, nejde o omezení žaloby v pravém slov.a smyslu, nýbrž 
jen o to, v jakém rozsahu žádá žalobce rozhodnutí odvolacího souduj 
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přípustnost 'Ůdv,olání3ídí se V)'šÍ' úrokové pohledávky, o níž má odvolací 
soud rozhodnouti č. 13917; srov. Č. 3868, 8436, 9089, 16384. 
pro o op r a V;fl é řízení jde 'o věc nepatrnou, jestliže pohledávka, zaža'" 
lov-aná II krajského soudu aJ převyšujícÍ' -půvDdně 5(0) K, byla .před 
koncem ústního jednádni v 'Prvé stolici omezena na úroky kte'ré nepře
vyšují 300 K, a na útraty sporu Č. 13921; srov. č. 3868' 346 43'14 4888 
6681, 7158 a j. ' , , , 
domáháno-Ii se touž žalohou podle § 35 ex. :ř. nepřipustnosti exekuce 
k, vy~ožení několika samostatných nároků, třebaže z téhož ,exekuč
ního tltulu, jest .přípustnost o.pra'Vných prostředků pro každ)' z vymá
haných nároků posu:w'Vati zvláště č. 14019; srov. Č. 1048. 
jde o jednotnou pohledávku, byť i jednotlivé částky, vY'věrajicí z téhož 
právního poměru, hyly splatné v '!ŮzlU}'ch obdobích č. 15409; srov. 
ě, 12737. 
ža'lobcovo 1Woh1ášeni, že omezuje žalobu, nemá právní účinek) jestliže 
'S~, huď žalobce z~roveň ,nevzdal omezené částky žalo:bniho nároku, 
anebo - nedošlo~lt k takovémuto vzdání se - nedaI žalovaný svolení 
k omezení žaloby é. 16384; srov. Č. 9ú89, 
nejde-li -o. případ v-odle § 500, odst. 3 c, ř. s" odvolací soud není opráv
něn, aby v odvolacím řízeni změnil ocenění mezHímn1-ho m·óovací:hc. 
návrhu) jak je učinil n a vrh;o vat e I sám Č, 17043. 

Neplatnost knihovního zápisu viz hesla: k,n ih a p o z e Ol k o V á, k n i h o v ň"[ 
zákon (§ 104 knih. zák.). 
manželství viz hesla: dít ě man žel s tví o 1) r á vně n í k e s 'P 'o r li, 
otázka předurčují-cí.' . ' . 
a lest viz ,níže heslo: neplatnost smlouvy podle § 870 obč. zák. 
a omyl viz heslo: o myL 
posledního pořízení viz hesla: p o s led n í 'p o říz e n í, ž a lob a o n e _ 
platnost p'Úsled,ního pořízení. 
pro nedostatek formy viz heslo: for m a. 
směnky viz hesto: smě.fl e č n Ý z á k o n. 
smíru viz heslo: smí r. 
smlouvy: nájemní, resp. ujed'nání o stavebním přís'pěvku vlz 
,heslo: 1 i c h vab y t o v á. 
a vyhrůžka viz heslo: neplatnost smlouvy ,podle § 870 obč. zák. 
o zabraném majetku viz hes,lo: pczemková ,reforma (zábo
rový zákon). 

smlouvy podle § 870 obě. zák. (donucení, vyhrůžka nebo lest) viz též 
_ heslo: p'oj i ště,n í s mI II v'n í (,průpa:dní doložka). 
závazek .převzatý z donucení (§ 870 obč. zák.) jest jen rel a t i v:n ě 
neplatný; uznání toholÍ'o závazku se -stral)y za'váz'aného k plnění jest 
p-tatné a nelze -od něho jednostraJnně ustoupiti t. 14209. 
kdo pode-psa-I .Jistinu, duvěřuje kř~vému předstkání druhého smluvce 
(nebo jeho zásrupce), neschválil sv)'m podpisem obsah listiny č. 14504; 
S"ov. č. 15085, 11430, 7952 .. 
kdo podepsal objednad list :nevěda, že obsah objednávky odporuje tomu, 
co ústně ujednal se zásrupcem d'ruhé stra:ny, jednajícím -lstivě, ,neschválit 
tím obsah objednávkYi použIl-li ,obchodník ve svý,ch věcech n-espolehli
vého člověka, jdou jeho úskočné a lstivé přehmaty na vrub obchod
'uíka, ni:k·oHv oklamaného zákaZ1nika č. 15085 i srov. ,č. 11430, 14504

1 16506. 
ná'1"Ok na náhradu škody podle § 874 obč. zák. příSluší ,poškozenému 
i 'Proti osobě jsoucf mimo smluvní poměr, došlo-li k sjednání smlouvy 
pro její lstivé jednání aneho na její nátlak č. 15-142. 
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Jestliže okres. nerruac. pojišťov,na svému zaměstnanci, s nímž bylo 
možno zrušiti služební poměr jen po -provedeném kárném řízeni, ozná
mHa) že ho disCÍlphin. komise uznala kárně vi,nn)čm) avšak, překr-očujic 
meze svého oprávnění, se usnesla i na tom, aby prazaMm nebyl pro
puštěn ze služeb žaloV'ané !pod podmínkou, že vyhoví 'V budoucnu 
svým povinnostem a že za:měst,nanec učiní pmhlášenÍ-, že souhlasí s pro_o 
Ipuštěním ·bez kámého řízeni, po-ruší-U budo'ucně své povinnosti, jest 
změna služební smlouvy v otázce propuštění bez kárného řízení 'ne-: 
S\prave:dliy~ vynucena (§ 870 obč. zák.), pmjevi1-li z'aměstllan,ec v té 
,pří'čině souhla,s č. 15940. 
mlynář, jenž neodváděl poplatky podle vlád. nař. č. 327/1921 Sb. (ná
klady dovozriého za obilí a mlÝ1nské výrobky), dodateč,ně však zaplatIt 
státu částku vyměřenou mu pravoplatně příslušným úřadem, .nemůže se 
domáhati jeJího vráceni élJni podte §§ 870, ani podle § 1431 obč. zák.; 
rum z bez-dú\/'odného obohacení třeba,že ·nejvyšší správní soud rozhodl 
v jiném pří-padě) že stát na u~edenou náhradu nemá náraku a zrušit 
rozhodnutí správ'ních úřadu Č. 16095. 
jde o lest ve smyslu § 870 obč. zák, jestliže zprostředkující. zástupce 
prodávajícího tvrdil vlt,či objednateli (venkovskému obchodniku), ne
znají-dmu pravý stav v-ě-ci; vědomě nepravdu (ž,e nabízené zbo,ží ob
'lednaI též jiný soutěžitel objednavateluv) v úmyslu objednatele -alda
mati a tak od něho získati objedná',rku; ,objednávka takto uzavřená jest 
naří:katel'ná i tehdy, šlo-li na straně objednatele o pohnutku (§ 901 obč; 
zák.), .mZihodující ;pro jeho 'vůli uZiavříti -objednáVíku, a nezavazova1o .. 1t 
prodávajícľho ústní jednání, ,nepojaté do písemné -objednávky, která. 
byla vyhrazena pisemnému potvrzení č. 16921. 
pohnul-li zprostředkujiid pojišt'ovaci jednatel (-před úanností zák. o poj. 
smloulVě č. 145/1934) pojistníka k sjednání -pojistné smlouvy, nemá 
jeho tlstní ujišťování, třebas nesprávné, vUvu .na relativní platnost po,
jistné smlouvy, jestliže nebylo pojato do Ipoji,gtného návt1hu; jestliže 
však použil při tom :lsti a pojišťo'Vil1'a neb osoba za ,ni opráv,něná k práv
nímu jed-ná!ní zúčastnila se na jeho lstivém jednání nebo o něm v době 
přijetí poJistného návrhu věděla :nebo -věděti musila, má i omyl -poj,ist
ní:ka y pohnutce vliv 'na platnost pojistné smlouvy Č. 16953. 

(nemravnost, nicotnost) smlouvy (§ 879 obč. zák.). 
a karlely viz heslo: k ar tel y. 
o- k i '11 e nt a to g r a f i c k é 1 i c e ID c i viz heslo: k i n e ol a t o g r a f. 
a n-avráce:ní v předeš-I)r sta'v (§ 1447 obč. zák) viz heslo: 
nemož-:-nost .plněnÍ. 
podle § 5 zák.č. 240/1924 viz heslo; phročí. 
s m:lo u v y sf] ale č elnstv a S ne č-I en y viz heslo: s p (J le č eu
stvo 'výro:bní a hospodářské. 
nemravnost Iprávniho jednání jest posuzovati jen !podle objektivních po
měrů č. 14806. 
rozdll mezi nicotností a neplatností smlouvy Č. 14493. 
jde 'o pIa t:ll é 'llaJro'V'náJní, byly-Ii jím upraveny jen áúsle-dky puvo-dnf) 
třeb-a's i meplatné (nic-otné) smlouvy č. 15014. 
neplatnosti úmluvy podl'a § 5 zák. č. 3-14/1920 ne vší m a -si sú-d. 
z úradnej povinnosti; tejto maže sa dovolávat' .J e Jl dl žní k č. 15977 
(IOr. sb. Č. 3138). 
smlouvy sJednané s ,osobami o mez e TI Ý rn i ve .své svéprávnosti (§ 865; 
druhá věta obč. zák.) ,nejsou absolutně nep-latné (nicotné), jako tomu 
jest u os'ob l1ez·působilých vŮ'bec k právním činům, -nýbrž jsou ,jen 
relatiVlně J1eplatné (naříkateln-é) Č. 16638. 
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smlouva o rozsudim obsažená ve smlouvě hla'vlnÍ Ipozbývá Jako smlouva 
podružná své účinnosti, jestliže hlav,ní smlouva je neplat11á nebO' po
zbyla [později své účinnosti č. 16909. 
výslovné vzdá1ú se určité námitky Iproti platnosti smluv jest účinné, 
jestliže a pokud se nepříčí takovéto vzdání se donucujícím ustaJJ1jo'vením 
zákonným nebo dobrým mravům Č. 16992. 
právo domáhati se TI! i c o t II o s t i smlouvy :nelze smluvně vyloučiti; 
smluvního ujednání, jímž bylo vyloučeno právo napadati právní jed
ná-ní z duvodu relativní ·nep-Iatnosti, může se dovolávati jen. poctivý 
smluv ce č. 17096. 
neplatnost zmocňovací-ho phkazu lna případ zmocněncovy smrti (rnan
datum mortis causa') Č. 16710. 
zůstavite'lův .příkaz daný jiné osobě, aby po jeho smrti naložila s po
zŮ'stalostním jměním určitým zposobem ve prospěch určité osoby (man
datum post mortem), není platné Č. 16710. 
ustanovením čl. I, odst. 3 zák. Č. 25/1934 ~nebyly dotčeny valutové klau
sule smluvní, jako neby;ly dotčeny ani obdobným zákonem z,e dne 10. 
dubna 1919, č. 187 v § 6, ani opatřením stálého výboru ze dne 7. Hsto-
padu 1929, Č. 166 Č. 15638. . 
ani úmluvy, ktoré z'nejú na koruny československé vyjaJdrené určitY'm 
obsahom zlata (t. zv. zlaté doložky smluvné) Č. 1'5714 (Úr. sb. č. 2983). 
třebaže českoslovemské zákonodárství neuznává zásadně nárok ,na do
hodnoceni, není dohoda o- dohodnocení ani zakázána, ani z'a; všech okol
ností v r:ozporu s dohrými mravy Č. 164621. 
proti zákonnému zákazu: zcize.ní zabraného maj'etku viz 
hesla: pozemková reforma (zá:b.orroIVÝ zákon), z,'ljištění 
půd y. 
di f e r e n čin í o 'b ch o .d Y viz heslo: di f e r e n 'č ll. í ob c h o.d y. 
domovnic,ká sml'ouva viz heslD: d'o'movníci. 
-nedovolená výhoda viz hesla: konkurs, vyr'ovná,nL 
a o b c h o ,d s los Y viz heslo: los y. 
o s m i hod i 'n o v' á ,rl o h a p r 'a c O' v !ll- í viz heslo: dob a p.r a c o V;fl í. 
p,jetichy při dražbě 'viz ,heslo: ,dražba vn·ucená (dv. dekr. 
č. 277/1838 Sb. z. s.). . 
sociální příspěvky viz hesla: p:ojiště,ní ,peu.sij,ní (§ 11 
zák. o -pens. poj.), pojištěil1Í' sociální. 
a zaměstnanci viz hesla: sm!lauva kolektivní. 
(v š e o b e c n é): abcházení daňových a p0p'latkový'ch Ipře'dpisů ,nečiní 
smlouvu nicotnou Č. 14493. 
podle § 86 poplat. zák., Č. 50/1850 ř. z. jest právně neúčinná je 11 

1 i s t i.n a zřízená za účelem zkdc-ení poplatků, ·nikoH však i smlouva, 
jež jest základem tétO' li.stilny Č. ,16122. 
jedill'otI.ivé případy: smlouva 0' úplatě za domovnický byt jest 
nicotná Č. 13381. 
úmluva 'o úplatě za poskytnutí hodnotnějšího domolVnkkéhn bytu, po
kud nepřesahuje dvě obyt,né místnosti, je niootná (§ 879 ohč. zák.) 
Č. 16100. 
ten, kdo nabyv dovozního pOVOleni podle zák. Č. 418/1920, je pfenechá 
třetí asobě k použití, nemftže se domáhati soud-ni ochrany svých nárokt'l 
z tohotD jednáni č. 14482 (úr. sb. č. 2151); smv. Č. 1777 Sb. u. s. 
Slpolečen&ká smLouva (§§ 1175 a .násl. obč. zák.) o provo.zu nedovole
ných hmcich automatů, II nic'hž výhra nebo :prohra závisí výhr'adně 
nebo -převáž.ně na náhodě, příčí 'se zákonnému zákazu, a' je proto' !ni
co1ná č, 17133. 
při nájmu m.o V i t Ý c h věcí může se nájemce Iplatně předem vzdáti 
práva neplatiti nájemné (§ 1096 obč. zák.) Č. 14510. 
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podmínka kupní smlDuvy, že dodaný předmět jest ,kupiteli až do úplného 
zlapla1cení přeneohán pouze do užívání, že nesmí se státi příslušenstvím 
nemovitO&ti a že kupitel VýSlovně se také zříká práva učiniti věc spoje
llLím s nemovitostí příslušenstvím této, nemá práv-ních účinků, umožňu~ 
jíc obcházeni zákona Č. 14788. 
pfiodej 'nebo pronájem nezastavěného pozemku, patřídha !3tavebnfmu 
a bytovému družstvu, ať členům nebo neč1enům,. není nicotnS' Č. 16481. 
třebas zadání obecních objednávek .několika podnikatelom, kteří se o .ně 
společně ucházeli jako pracoi1llli spOlečenstvÍ', nebylo. schváleno. ,okres
nim úřadem právé z toho důvodu, že jeden člen společenství (společ~ 
nÍ'k veřejné obchodní společnosti, ,která byla ve společenství) je členem 
obeon&ho zastupitelstva (§ 5, 0.ct'St. 3 zák. Č. 76/1919), není bez dwlšfho 
podkladu nk,?tnou smlouva členit pmcovního. společenstvÍ< 'Ů tom, že 
zadanou prácl budou ve skutečnosti prováděti vškihni členové, že všaJk 
navenek bude vystupovati to,Hko pracovní. společenstvÍ bez Ůinoho 
svého člena, který Je zámvei'l členem obecního zastupitelstva ,č. 16723. 
(s IP o 1 e č e fl s t v a): poskyt>1'Ů-H spoIečenstvo zápůjčku dvěma osobám, 
které mu vydaly k zajištění úvěru směnku lako přijatelky, ač členem 
spollečenstV'a hy;la jen 'jedna z nic-h a ač družstvu nebylo ve ,stanovách 
dovoleno poskytovati zápůJčky i -ne'Č'leno..m, jest poskytnutí zápMčky 
nečlenu nicotné; tuto námitku mÚlže ža},ovMlý nečlen vznésti ve smě
nečném řízení .proti .přímému smluvníku Č. 13-196. 
P I a t II 0.5 t zápůjčky, poskytnuté úvěrním 'společenstvem (spOřitelním 
a zálože.n&kým spolkem) nečlenovi .před účinností 'vlád. nař. č. 169/1933, 
neibylo~li o ,ní do dne účinnosti řeč. lIlař. (14. srpna 1933) pravoplatně 
rozhodnuto Č. 15935. 
předpis stanov v)rdělkového a hosp'Ůdáiského společsnstva (zák. č. -70/ 

_ 1873 ř. z.) J že se člen spo'lečenstva nemÍlže účastniti va:lné hromCl'dy 
a hla.sování zmocněncem, odporuje velícím p'ředpisÍlm §§ 31 a 32 uved. 
zák. Č. 17062. 
práviní jednání společenstva, která :překračují zákonem vytčený účel a 
,předmět společenstva, příčí se zákonnému zákazu a jsou nicotná 
Č. 17065. 
(s-p o ř i tel 'll y): obchody spořitelny ve smyslu zák.- č. 302/1920, které 
nejsou v jej.ieh stalflmrách uvedeny jako dovolené uložení p,ř,ebytků spo
řite'lny, JSOu nicotné; za uvedeil1é podmíinky jde o nieortné jednání, pře
vzala-li spořitelna za svého komitenta záruku vučí třeHm ,osobám z jeho 
obchodního styku, i kdyby převzetí zárUky bylo podloženo. jiným úvě
rov}'m ie~,nállím č. 1664l. 
spořitelna může :peněz II ní uložených upotřebitI na stavbu budovy pro 
vlastní účely nebo na obstarání plánu,. wzpočtt1 a n.a stave:bní-· dozor 
pouze se schvá'lením státního dohlédacího úřadu a v jeho mezích; by
la-Ii' za uvedené práce smluvena vyššÍ' odměna, než která byla p-ří
pustná v mezích schválení, není neplatná _ celá smlouva', nýbrž pouze 
jejf část, jež se p?íčí schválení :dohlédacího úř,adu, a spořitelna může 
žádati vráceni oné částky s úroky, kterou dala na záldaJdě neolatné části 
smlouvy č. 16855. -
·služební smlo,uva viz též rníže judikaturu II hesla: neplat
nQ.st smlouvy -proti dobrým m,ravům. 

služební 8mlouva, uje.dnaná s cizim'cem, není neplatná 'proto, že se za
městnavatel nepostaral <o sV'olení úřadu k tomu, aby zaměstnával ci
zince č. 13467; stejně č. 17156 (Úr. sb. Č. 4036),14089. 
obec jest za účInnosti zák. Č. 16/1920 oprávněna ujednati s tím, ko,ho 
přijímá dO' služeh jako zřízence, -služební smlou'vu za jiných služební1ch 
podm~nek než za podmínek sta'11ovených v řečeném zákoně Č. 13687. 
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po 12. dubnu 1920 není obecní zastupitelstvo liž o-právněno usnésti se 
samQ.statně - bez 1'Ozhodnuti nadřízeného samosprávného úřadu -
na tom, že mají býti trvalými obecními zřízenci (ve smyslu § 3 zák. 
Č. 16/1920) obsazeny takD'Vé nové obory obeoní služby, pro něž až 
dosud ,nebylo usneseno, že mají býti konány zřízenci trvale ustanove
nými Č. 13687. 
úmluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se přesunuje 
ma pojištěnce rpensijnfho nebo nemocens-kého ,pojištění větší ,než zá:ko
nem stanovený podíl na placení pojistného, j'est !I1E~platná Č, 13828. 
úmluva, kterou z-aměstmlinec IProjevil souhlas se srážkou polovice doda
tečně předepsaného ,pojistného, ač zaměstnavatelovo právo k srážce 
zami,ldo, .příčí se § 11 zák. č. 26/1929 a je abso'lutně nep'i'atná č. 14222. 
:neodporuje dobrým mravům ani předpisům záJkona o pensijním pojištění 
Č. 26/1929 úmluv,a, podle niž byl zaměstnanec po třicetipětileté službě 
'Ponechán nadále v aktivitě pod podmínkou, že nd-vede zaměstna'VateH 
vždy pensijní a starohnÍ důchody pensijlním ústavem mu vY'plácené 
č. 15537. 
ujednání, jímž se zrušují ineb omez,ují práva, Iply:uouCÍ za!mě:stnanci 
z předpisu § 1155 obč. zák, jest nicotné č. 15483j srov. 'V témž smyslu 
Č. 2986, 3845. 
služebni sml;auva, jíž byl učitel israelitského (židovs.kého) náboženství. 
kantor a a.rchirvář ustanoven definitiv,ním zřízencem nábože.nské obce 
židovské »:pod odkládací výminkou, že nabude československého stát
,~í:ho občanství«, jest od ptlvodu II i c o t'll á Č. 15961. 
t e r m í 'n o v é 'O b ch o- d Y s o.bHím jsou neplatné, __ i když byly uza
vřeny v cizi-něj na tom nemění nic předpisy zák. č'. 69/1922 č. 13337; 
v témž smyslu č. 6124, 6971, 7490, 8349, 10636, 10781, 14888. 
(z áp ů j č k a): úmluva, kterou si zwpůj-čitel vy-minii _požadovati na 
místě peněžitých úroků za poskytnutau zápůj'čku naturální dávky (slu
ž,ehnost bytu, Iposluhu a skavu), činí celou smlouvu o záJpůjč,ku nicot
nou, kdyby jinak bez dotčené úmluvy k zápŮjčce nebylo došlo (:. 16515. 
(ko n c e se): obcházení zákazu (§ 15 zak. č. 19~/l932) o pachtu kon
cese k pro'Vozu autobusové dopravy ve smyslu § 7 řeč. zák. č. 16798. 
nicotnost smLouvy, uzavřené z-a účinnosti, zák. ,Č. 198/1932, za'vázal-li 
se rprovozolVa,tel koncese o autobusové dopravě, že zasta'ví -dopra'Vu za 
tím účelem, aby druhý smluvce, provo,zujicí tutéž živnost na též'e trati 
podle jůné koncese, mahl tuto dopravu provozovati sám č. 16798. 
úmluva, že pachtýř pO'vede hosti1nskou živnost dále :na pOdkladě téže 
pachtovní smlouvy a za podmínek v mí uvede,ných, na vlastni účet bez 
sc'hrváleni ži'v,nosten-ského úřadu, jest nicotná :podle § 879 ohč. zák, 
třebaže si pachtýř pq.dal žádost podle § 14, ·písm. c) živn. ř. za promi
nutí rprůka-zu zp,ůsobilosti Č. 13708. 
pouhé převzetí, TU k Ů' j em s tví z a z áp ů j č k u, kterou má býti 
umažněn vYiPůjčitel,ův :pmvoz hostinské živnostI, ač k její-mu pl10VOZU 
:n.ejsou podle zák. Č. 112/1927 ZJpůsobili, nepřiči -se zákonu, nebyl-li ani 
zapůjčite'li Zinám pra'Vý stav věci Č. 15486. 
prOipachto~á:ní zubní teohnícké koncese bez schválení p'říslušného úřadu 
jest nkolné (§ 879 obč .zák.) č. 16061. 
proti do'brým mravům: a § 36 zák. Č. 2Q/1910 ř. z. viz heslo,; 
ohchod'llf pomoc,nÍci. 
a § 17 r 'o z 'J. z á k. 'viz heslo r ,o z 1. Ll k a man žel s t v i. 
smlu'Vce se_ nemůž'e -domáhati neúčinnosti soudního smíru alOi 'Pro změnu 
majetko'vých poměrů drwhého smluvce (§§ 936, 13S9 obč. zák.), na
stal)'ch dlouho po iflél:Stalém prodlení s pl,něnírn puv,odního závazku, mu
si'l-li s dotčeno-u změnou v době sjednání smlbuvy po-čítati! ani pro 
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rozpor s dob;ými mravy (§ 87~ O'?,č', zák.) J jde-J~ o okolnosti, jež na
stal~ -rr?dlell1m smluvc~l d~volavallciho 'se .... ,d.obrych mravů, jen okol
nosti, Jez tu byly v dobe smlrt'u, mo-hou zalo.z1Ť1 rozpor s dobrými mravy 
č. 16543. 
rodinné pom-ěry: pří-čí se dobrým mmvům dohoda manželtl aby 
jejich manželství .bylo rozvedeno a rozloučeno, a to tak, že man'želka 
podá na malnžela žalobu o rozvod z jeho viny, že se manžel k prvému 
ruku nedosta'ví, že rozvod bude povolen z jeho viny a že, ja'kmile roz
su-d'ek nabude .právní moci, z'ažádá manželka o povolení rozluky; nicotný 
jest i manželů,v slib, že hude platití manželce výživné ode dne, kdy se 
vystěihuje z jeho domácnosti Č. 13253; srnv. č" 16186. 
sUb muže, jímž se z a t r v á ním a:tl žel s tví za'vazuje jiné ženě. že 
s ní vstoupí v manželstVÍ, ba dokonce do 1lfčité lhůty, příčí se dobrým 
mravům, třebas byl zwmýš!en pro případ zrušení dosarvadního manžeí'
ské'ho společenství Č. 13254. 
úmluva mamželů, podle které se manžel zavázal zaplatiti manželce k je
}jmu hmotnému zajištění částku, jejíž splatn9st mčla. nastati za jeho. 
života jen tenkrát, kdyby ,byľa manžeLka nucena pro zlé namládá'ní nebo 
uhHžování s man.želovy strany opustiti opětně společnou domácnost) 
nepřičf se dobrým mravům Č. 13339. 
nicotná jest úmluva mezi manželem matky dítěte a zploditelem dítěte, 
kterau se Zlploditel zavázal k -plnění za to, že se manžel nebude domá
hati 'oduználnÍ manželského původu dítěte' Č. 133'84. 
:p'okud ,n.ejde o nernrav,nou výminku, zavázal-li se otec ve smí1'"u ,platiti 
nez'letilému s-ylnovi vÝ'ŽÍ'vné pod rozvazovací v)rminkou, že se syn -,po 
urč1tou dobu nevrátí do místa otoova. pobytu č: 14010. 

pouhá dohoda manželů -o tom, že dají souhlas k rozvodu a rozluce 
rna!nželstvÍ bez viny kteréhokoliv z nich p.ro II e pře k o .ll a tel II 5' 
o d 'p 'o r a že se zároveň manžel zaváŽe vykonatelným notář.ským spi
sem iplatitJ až ,do svého úmrtí man-želce určité výživné do jejího pro
vdání, nepřfčí se dobrým mravúm, třehaže bylo manželství potom roz
loučeno bez viny mainželů a manželé se vzájemně vzdaH práva poŽ'a
dovati zvý,šení, resp. snížení v},živ.ného Č. 161.86. 
smlouva, kterou se manželka v~dá zákonného výživného t o :1 i k o za 
účelem dosažení f a k t i c k é h o zrušení manželského spol'ečenství, jest 
nicotnáč. 168~6; srov. Č. :6190, 4040, 7633, SIlO, 9957, 12091, 11780, 
1J253, 14885. 
s-mlouva, kterau se že-na, s ,nÍož ženatý udrž'oval cizo-ío,žný poměr zavá
ia1a zajistiti mu výměnek ,anebo vy:platiti mu odškodné, rp-říčí de da,b
rým mravum, směřova'ia-li lona smlouva vpf'élJv-dě k pokračDvání v cizo
ložném poměru, který i se měl po uskutečnění očeká;vané 'rozluky ,do
s~vadního manž'elství změniti v manželský svazek se sHbujfcÍ ženou 
č. 16776. 
nicotnost smlouvy, kterou manželé k obeji,tí předpisů daných ve ve
řejném zájmu ujednaH určitý postup, ahy dosáhli zrušeni manželského 
SiPolečel1lstvď, 'a v souvislosti s tím i nicotnost sjednané smlouvy D plněni 
výžhrtného a vrácení 'Věna, 'která je součástí a důsledkem oné smlouvy'; 
to, že pravoplatně povolená rozluka nemůže býti :napravena, nemá v zá-
pětí nemožnost domáhati se nicotnosti druhé 'smlauvy č. 17059. . 

sl'ub daný vydatej že.ne trefou osobou, že sa !postará ,o jej výživu, ak 
dá svoje maJUžeIst,v;o súdlle rozlúčif, je v rozpore s dobrými mravml 
č. 17120; pom'\'. Úro sb. č. 2178, 3285. 
solužeh'ní -sm-louva 'Viz též rozh. č. 13467, 13687, 13828, 14222) 
15537,15483,15961-; shora (,pr'oti zákonnému zákazu). 
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ujednáni, jímž se zaměstnanec za-vázal zaměstnavateli, že mu nahradi 
i nezaviněné ztráty na z'boží a na .penězích, zejmé,na škodu vzniklou 
krádežemi třetích osob, nepříčí se dobrým mravům č. 13594. 
nepříčí se dDbrým mravům úmluva, podle které má celý ,podíl, na zisku 
zaměstnanci dosud nevyplacený J propadnouti ve IproslPě,ch .podpůrného 
fondu zaměstnanců, dopustil-li se zaměstnanec nepoctivosti proti za
měst.navateli, opravňující jej k okamžitému -propuštěni zaměstnance 
Č. 14078. 
ujedná,uf, jimž bylo' určeni 'Odměny zaměstnancovy ponecháno vol~é 
úvaze zarněst,navatelově, nepříčí se dobrým mravům; došlo-li k tako
vému ujednáni, neplatí an.i podle § 1152 obč. zák :přiměřená mzda za 
ujednanou Č. 142·10. 
zaměstnanec, je-nž byl <pověřen zaměstnavatelem, aby mu sjedaal u banky 
zápůjčku, je'dná proti věrnosti a poctivosti, jíž je povinen svému za
městnava"teli, jestliže si bez jeho svolení vymíní odměnu (provisi) za 
zprostředkování z~půjčky; za:placen~ takovéto odmény nemťlže na hance 
soudně se domáharti č. 14579. 
ustanovenlÍ služební smlouvy, že zaměstnanec, který přestoupil ,ke konku
renčnímu podniku, Ipoz.bývá ,nároku na provise ze smluv, které uz,avřel, 
ne'P'říčí se dobrým mravům č. 14430; 'Úro ~S'b. Č. 2125. 
s-luIŽební smlou'va, podle které se -zaměs,tna:nec, ustanovený v z'a!měst
navate,Iově Ipodniku v,rchním -číšníkem na z,propitné, zavázal, že bude, ze 
svých příjmů připláceti na ostatní číšníky a: kupovati ,noviny, nepří-čí se 
dobrým mravům Č. 14796. 
ustanuvenÍ'e smluvy medzi rpoisťovnou a jej agentum pre požiarne po
istenie, že as-ent, keď vystúpi 'zo služi-e-b poist'ovne, nemá 'nMok na ;pro~ 
víz-iu z ,poistného po jeho vystúpení zo služby, neprieči sa dobrým 'mra
vom č. 15094; smv. sb. č. 2125, býv. uh. kúria č. 1369, 1889. 
prohlášení zaměstnancovo za trvání služebního Ipoměru, že nemá proti 
zaměstnavateli pohledávky ze služebního poměru, Inemá práNinfhJo účinku 
Č. 15261, 15802. 
pokud neodporuje služební smlouva, sjednaná s fi-rmou »B.«, dobrým 
mravům ,č. 15802. 
smlouva, kterou byl člen- stavebního a hospodářského spo-leče:nstva 
(zák č. 70/1873 ř. z.) 'a: záro'veň člen jeho lP'ředstavenstva ustallioven 
j-ednak vedoucím ředitelem společenstva l1a 25 let s tím, že se ,smlouva 
prodlu:ž.uje o dalších 20 let, nebude-li rok -před uplynutím dotčené dohy 
vypo'věděna, jednak výhra:dným zástupcem k zíiskávánÍ nabídek na po
skytnutí zápůj,ček ,na tutéž dobu, a to i :pro jeho- právní nástupce ,a jím 
zmocněné spolupmcovniky, a podle kteréžto, sm],ouvy byla stanovena 
vedle určitého p'evného platu odměna, záležející z prorvisí z veškerého 
obratu, příčí se dobrým mravům i zásadě .rDVLnOiprárvnosti členů spole-
čenstva č. 16816. . 
různé; <nepříčí se dohrým mra'Yům, :přija'l-l'i správce konkur:sn1 p.odstaty 
jistotu pm sv_é náro-ky a odměnu a náhradu hoto'V"ých Výloh, uči-lliv na 
tom závislým -svůj souhlas -se zrušením konkursu č. 13345,. 
j-de -o uk-otné z:pětvzetí námitek ;proti směn. plat. :příkazu indosantem 
a nelze v ,něm spatřovati: ratihabici smě.ne,čného prohlášení -uč~něn.ého 
za indosa:nta :neoprávněnými zástUlpci, měla--\i býti zpětvzetím Inámite:k 
indosatáři zaJbez~pečena po111edávka

J 
která mu nerpřísiušela" na újmu ostat. 

ních věřite1ů in,dosan-ta č. 13192. 
pouhé ustanorveni nájemní smOUvy o zaplaceni stavebního příspěvku ná
jemcem se nepříčí dobrým mravům Č. 13201. 
smlourva státu s majitelem trafiky, že mu byla přidělena třetf osoba 
(válečný Ipoškozenec), aby jí ,vYlpla.til určitou peněžitou částku, se ne_ 
při-čí dobrý,m mravům Č. 13851. 
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smlouva, podle které se majitel, vydavatel a odpovědn~r redaktor éa
so_pisu zavázal, že uveře.j:ní »Z-aS-lálllO«, ponese-li druhá strana všechny 
následky možného soudního sporu, zejména následky fimunčni, se -příčí 
dobrým -mravům Č. 13958. 
pOlfUšení patentního .práva předpokládá živnostenský pi'odej rpředmětu 
chráněného vy'nálezem; nečiní proto jednotlivý obchod nicotným 
Č. 14165. 
jestliže byla Iprodána věc (motocykl) s výhradoll vlastnického práva a 
kupitel dal žalobci - prodateE - na místě Iplacení odcizené zboží, .příčí 
se dání to (§ 1414 obč zák.) dobr)rm mravům a nemělo účinků za
placení, věd ě 1- I' i pro d- a tel o pů-vodu zboží nebo bylo-.li proň 
zboží to lPodezřelé Č • .14178. 
pokud ,smlouva', cpod.Je -které poskytuje hostinský -byt a stravu třetí osobě. 
mů'že 'hýti ,neplatná pro rozpor s dohrými mravy ·č. 14461. 
ujednání, jimž se soutěžitel zavázal druhému soutěžite.li za slib pro
vise, že se nezúčastnÍ' soutě,že' (nepodá nabí-dky), neo-dporuje samo 
samo -o sobě ještě dobrým mmvům Č. 14-806. 
byla-li smlouva o prodeji :J.osú nicotná podle § 1 zák. č. 90/1:878, ne
došlo k nové úpravě vzájemn.ých !právních poměrů mezi sm~u'Vci, jedno
stranným prohlášením proda:telo'vým, že ujednaný Ohchod stornoval a 
že zaplacené částky ;pl1oiPadají ve prospěch výloh a stornování smlouvy, 
třebas kupite'} na řečené ,prodate-lovo oznámení neodpověděl č. 15131. 
výklad pojistných podmínek, podle -nichž nemají býti k,ryty škody, které 
se ,přihodí při jízdách, při niohž jsou dopravovány os-o:by za plat, nebo 
bez.platmě s výjimkou ,p-ojistníko'Yých zaměstnanců, určených k skládání 
a nakládání zboží; uvedená \"ýjimka 'neplatí pro manželku rpojistníkovu, 
i ,když jest spolumaji,telkou závodu; úmluva tohoto obsahu se nepří,čí 
ani .předpisu § 10, odst. 2 .pojišťovacího, regulativu (min. nař. ze dne 
5. března 1896, Č. 31 v doslovu nař. z 29. prosince 1917, č. 521 ř. zák.), 
ani dobr)rm mra:vům č. 15220. 
inte'fvencia u živnostenských úradov cielom zadováženi-a 'koncesie, opie
rajlÚca sa len o .Q.sobnú známo-st', p-rieči sa dobrým mrarvom a ,nezakla-dá 
nárok ani na máhradu hotových výd<wkOiv tým vz.niklých č. 153'78; sro'V.
Úro sb. Č. 978. 
-pokud jde o smlouvu, která ,se- ne:pří-čí ani pře<l:pisům o p-okoutn-ictví, 
a:ni dobrým mravům, i]Jověřil-'1i dlužník majitele k,omerční kanceláře pro
vede11ím u soudu zahájeného vyrovnáni č. 16097. 
nie je v ľOZipore s dobl"}rmi mravmi don-oda, kto,rou sa lnájomnik mlyna 
za prrotihod.notu zaviaza:l vóči majitel'ovi 1ného, mlY'na, že nájomnú 
smluvu .po u:p-lynutí nájomnej doby ne.predlží č. 16269. 
byl-'.li jeden smluvce uveden podvodnou ústní připovědí zástupce dru
hého smlnvce v Drnyl co do pohnutky, z niž se rozhodl pro sjedná,n.i 
smlouvy, :pří-čí se dobrým mravům námitka' dohady, že o-dchylky od 
pisemného Ujednání, i kdyby byly se zástupcem ujednány, nejsou bez 
písemnéh opa-tvrzení závazné č. 165-87. 
ujednání mezi advokátem a jeho klientem, že klient uznává pa'lmárni 
pohledávku v určité výši, že však z'31P-Iacen,í tr1 určité nižší částky bude 
celá pa.Jmární pohledávka vyrovnána pod podmfnkou, ž'e, klient bude po
věřovati advokáta n3!dMe práv,ním zastwpmrámÍm ve v'šech svých ;právo. 
nÍ'Ch záležito:ste'ch, příčí se dohrým mrarvům' č. 16830; srov. č. 10526. 
§ 879" Č. 2, prvý případ, obč. zák.: dokud 'nebyl 'Prárv.uí poměr mezi 
právním zástupcem a j-eho klientem skončen odvoláním ,:příkazu neho 
výpovědí zastoupení, jde o »svěřenou spornou věc«, dal-<li klient -adv,o
Ikátu pří,kaz k vymáhání sporné ,pohledávky, třehas ji po marném upo
mlÍnání v .příslušném řízení nevymáhal -č. 17007; srov. Č. 8179. 
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postup vymáhané 'pohledávky klientem advokátovi, jemuž její vymá
hánr bylo svěřeno, jest nkotný, i když se postu.p stal k úhradě (kryti!) 
úvěru lpo.skytnutého advokátem klientu č. 15038; srov. Č •. 11562, 1206l. 
úmluva, kterou zákonný dědic za spOTU, v němž byl žal-Ován oQ uzmtnÍ 
plartnosti závěti, :postoupH svému prárv-nímu zástupci, zastupujícímu jej 
v řečeném sporu, část záikolnného dědického pod-Hu čísel-ně určitou, jest 
podle § 879, odst. 2, Č. 2 obč. zák. nicotná Č. 16067. 
druhý případ: »svěřená srpmná věc« je každá věc, o které se má teprve 
rozhodovati po ,úředním řízeni, a to Inejen v řízení soudním - spor
ném -nebo nesporném -, alle í v řízení správním, a v které se klient 
obrátil na právního zástupce se žádostí, aby jej v příslušném řízení za
stupoval C. 13164. 
slovy »určitá část toho, co bude straně IP' ř i ř č e .n 0« jest zahrnuta rne
jeln určitá část pohledávky, kte.rá bude straně přisouzena, ale i určitá 
část toho, co bude str,aně sleveno z toho, co od ní jiný žádá č. 13:164; 
sro'v. Č. 8179. 
zákaz, aby si :prárv,ní zástupci nedali slíbiti určitou část taho, co bude 
straně přiřčeno (druhý případ, pactum de quota iitis), vztahuje se ne
jen na nároky, které mají býti vymoženy sporem, ale i lna úmJuvu 
o procentním honoráři, z dos-ažeuých slev na daních a dávkách (z ma
jetku a z přírůstku na majetku) c. 13164. 
to, že advokát prorvádě.l některé práce v době, kdy ještě nehyl zapsán 
do seznamu advokátů, nevadí tomu, -aby neby,la úmluva považ'orvána za 
nioot,lOu podle § 879,č. 2 obč. zák. č. 13,164. 
ujednání podle § 879, č. 2, druhé věty obč: zák. jest nicotné i tehdy, 
převzala-li takový závazek za klienta osoba třetí č. 13580. 
úmluva, kterou ujedná advokát se svým klientem za zastupování jako 
odměnu určitá procenta z částky, která mu bude slevena Ill'a dani, je 
nicotná, třebas takový závazek převzala komanditní společnost a nikoHv 
její osohně ručíd společníci, jimž hyla -daňová sleva vymožena č. 13580. 
podle § 879, Č. 4 ooc. zák.: nevyžaduj-e úmyslné uvedemí v omyl jed
noho smluvce druhým smluvcem, mýbrž stačí vykořistě-ní, t. j. úmyslné 
tHení z nerozvážnosti nehOf! ezkušenosti smluvcovy č. 15620; 'Srov. 
Č. 1725, 11044. 
jestliže se lmmitent určité banky ,následkem oznámení z,aměs,tnance 
banky (ředitele filiálky) o tom, j:cuké kroky p1íoti komintootovi hodlá 
banka učiniti a na základě slibu, že komitenta vyprostí z fukou banky 
tak, že bude ony k:r:oky oddalovati, až nalezne' bankov,ni, úvěr II jiné 
banky, zavázal k tomu, že bude zaměstnance toho na jeho žádo.st pod
pororvati po 10 -Jet částkou 4.000 K měsíč"ně, jde 0- neplatný závazek, 
znamenaly-li zamýšlené kroky banky z,ničení komitentová obchodu 
Č. 15857. 
(důkazní břímě): nestačí tvrzení v nájemcově žalobě o vrácení 
stavebníhO' :pHspěvku, že úmluva o zaplacení stav-ebniho příspě'V'ku není 
Iplatná, ježto jde o bytovou lichvu ve smyslu § 8, Č. 1, pLsm. b) zák. 
č. 80/1924, nýhrž mus-Í býti tv,rzeno a, třeba..:li', ,dokázáno, v čem mimo
fádné bytové poměry záleže1y a v !čem jich pronajímatel využil č. 13201. 
podle § 916 obč. zák. v,jz heslo: sml o u v a; TI a o k o. 
podle § 1174 obč. zák.: pokud se kupi,tel statku nemóže domáhati na 
tom, kdo je zaměstnán II prodáv;ajfdho, vlrácerní toho, co mu dal, aby 
prodateli zamIčel, že Zlnačná část 'kupovaného statku byla již oseta 
Č. 13854. 
nelze 'žalov'ati na vráceni ,částky, 'kterou složil jeden ze smluvců k za
jištění -svých závazkó z diferenčního obchodu Č. 14384: s,rov. č. 1190, 
2086, 296. 
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neža'Iova,telnost z8PŮjČ:ky, která byla dána vědomě k umožnění zarká
z~néh? terminového 'obchodu s obilím Č. 14888; stejně č. 3414. 
rPredptSU § 1174 obč. zák. nelze u-žíti, domá:há-li se spořitellna vrácení 
-částky, kterou dala ,na základě neplatné smlouvy neschválené dohlé
dacím úřadem jako: 'odměnu za stavb-u budovy resp. z,a obsta:rání plánó 
rnzpočtu a na stavebni dozor č_ 16855; srov. 4660. ' 
§ 1174 obt. zák. se nevztahuje na poskytnutí zástavy nýbrž jetll na 
to, co bylo plněno j.ko úpMa č. 17126. ' 
ze společenské smlourvy o prov'ozu ,nedovolelnýoh. hracích automatlÍ 
II :nichž výhra nebo pr,ohra závisí výhradJně Inebo lP'řevážně na náhodě' 
nelze požadovat vrácení toho, co bylo Iplněno k llskuteč.ně'll'í prov-o-z~ 
hradch automatů Č. 1713-3-; srov. č. 4712, 3414. 
§ 1447 obč. zák. viz heslo: nemožmost rpl;nění. 
vládního nařízeni: vládní nařízenÍ' č. 169/1933 ,nevybočuje z mezí" zmoc
"ěni daného záko-nem Č. 95/1933 Č. 14899. 
vládní ifl'~,řízení č. 89/1935 nevybočuje z rámce zmocnění čL I zák. ze 
dne 21. cervna 1934, Č. 109 Č. 15001. 

vyrovnání viz heslo: v y r o v -ll- á ,TI í. 
zápůjčky viz heslo: z á p fi i č k a. 

Nepominutelný dědic viz hesla: dí-l povinný, n-espo.rné řízení- (§§ 6 37) 
P o z ů S' tal -o s t, žalob a .p odl e čl XLII II 'voz. zák. k ·c. ř. s.' , 

Nepořádná d<žba viz heslo: vyd r že n i. 
Nepořádný život v.iz hesla: r o z vod, r o z I u k a. 
Nepostradatelnost viz heslo: ex ek u c e (§ 251 ex. ř.). 

Nepravide.htá jistota (p i g 'n u s i r r egu 1 are) viz heslo' k'Ů n ,k II r s (§ 54, č. 2 
amnk. ř.) rozh. Č. 14645. . 

- služebt1l)st (§ 479 obč. zák.) viz heslo,: s I už e b n o s t o s o b ni 
~ úschova viz heslo: sml o u v a s c h o v a c í. . 

Nepravý zástupce viz hesla: fa-Islls .procur'ato-r, směnečný zákon 
(§ 103 směn. zák.). 

Nepředvídatelná příhoda viz heslo: ,n a v r á cen í (fo IP ř e-d e š I é h o s t a v u. 
Nepřihlášeni ~ J,l0jištění ,;,iz hesla: pojiištění pens,ijní, s,ociální, sf,a

rob ,n I, .tl r a z o v e, rP o k I a d -fl Y b r a trs -k é. 
Nepřímá vimi~e viz hesla: s o II sed s rk é !p r á v o, ž a lob a z á p ů r -č í (§ 523 

obc. zak.). 
- škoda viz heslo: náhrada škody (§ 1293 obč. zák.). 

Nepřipustnost dovoláni viz hesIo: do vo 1 á fl í (nepřípustnost podle § 502, odst. 2, 
3 a 4c. ř. s.). 
exekuce viz hesla: exekuce (§ 39 ex. ř.), žaloba podle §§ 35,36, 
37, 39, Č. I a 5 ex. ř. 
novot viz hesLo: novoty. 
odvoláni viz heslO': o rl vol á II i. 
.op~avného.pros1!edku viz h~la: d o vol á .ni, o d vol á -ll Í, stí ž n o s t. 
poradu prava VíZ heslo,; por a;cl p r á v a. 

- rekursu viz 'hesla: stí ,ž fl. -o s t, zem ě rl ě 1 s k é v y r -o v n á n í. 
Nepříslušnost viz hesilo p f í s 1 u š'll o s "t. 
I\1erozlučné "společenství v rozepři viz' hesla: dědi'c, s,polečenstvi v ro

zeprt 
Neschopnost \ne~(latnost) viz heslo: ná hra d a šl< o d Y (§ 1315 obč. zák.). 

- plateb~ (~ils'oJvence) VIZ hesla: konkurs, odpů,rčí nárúk vy-
rovnan!. ' 

. - vý~lečná, vi~ hes-lo n á hrad a š k od Y (§ 1325 obč. zák.). 
Neslušné Jednám VIZ heslo: s o II těž 'll e k a I á. 
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Nespomé řízení viz též hesla: c e s t a z n o II z eJ och r a II a II á j e m TI í k U, 
Dpa t r o v II í k, P 'o r II Č II í k, ,p o z ft s tal o s tj rej s tři k, ú,p r a v a 
pac II t o v TI é ho. 

Zákon ze dne 19. června 1931, Č. 100 Sb. 

§ 1 (rozsah působnosti zákona) viz též roz-ho Č. 13211 II hesla: rej
střík společenstevní. 

vliv v}'roku D rozluce manželství v :11 e s por II é 'll Hzení na již zahá
jené řízení s;p IQ.r fl é o' ž,alobě na fozluku téhož m<llnžeIstvÍ Č. 16313; 
srov,č. 16266, 15517, 14872, 14706, 8762, 7014, 2634. 
byl'a-li za spomého řízení o žalobě na rozluku manželství pra-voplatně 
vyslovena ro:oluka v nes,po,~nérn řízení podle § 17 rozl. zák. z viny ža
lujkího ma:nžela na ípodkladě rozsudku vydaného -v dřívějším rozvodo
vém sporu, lze dMe lednati a. rozhodnouti ve s-por,ném řízení -o otázce 
dny mrunže'lčiny na I'Ozluce č. 16313; srav. Č 7014, 8762, 16266. 
jestHž'e pojistnik v řízení o rozvrhu požární :nálbrady slo,žené ti' exe
Ikučniiho soudu prohlásil, že jí upotřebí k z,novuzřírzení shořelého Qbjektu, 
a soud určil IhiHu k osvědčení, že Ipožární náhrady bude, k tomuto 
účelu upotřebeno, jinak že ji rozdělí, bylo um rozvr,horvé řízenA, přeru
še:no; další řízeni o tom, jakým způsobem bude dotčený účel. zajištěn, 
je samostatné řízení, pro iflěž platí .předpisy zák. č. 100/1931, 'tudíž 
i o Ihultě ok rekursu (§ 36, odst. 1 uved. zák.) a o pHpustnosti dovo.fa'
cmo, ,reku"'u (§ 46, odst. 2, uved. zák.) č. 16823. 
odlSt. 1 (řízení nesporné či pořad práva): měl"li prvý soud 'za to, že 
rnevystači s prostředky 'ne~orného ří.zenf, 'rekursnf. soud pa:k byl -l11á
Zloru o:pa6ného, ,neřešily soudy zásadní, otázku, zda věc ,náleží do řízení 
nespomého' či sponného č. 13916. 
kecl' bolo v 'nespornom pokračovaní rozhodnuté o ved, -o ktorej mailo 
byť podra zákona IliOzhodrnuté v pokra6o'V,aní spomom, po právnej moci 
roz:hodnutia túto zmatočrnosť 'nemozmo už n.2Jpra'Víť Č. 16745 (Úr. sb. 
č. 3618). 
rodLnné p:ráv.a: i bývalému rpofuóníku je 'v nesporné'm 
ř·j z e.ll í uložiti, aby složil do saudní úschovy čisté pHjmy za správy 
jmění .po.ručenstva 'za dobu poručnictví, určen.é praVlopatným usnesením 
;poručenského soudu po přezkoumání slnžených účtů č. l3S08i srov. 
Č. 12572. 
rozhodovať 'O sťažnosti proti usneseuiu súdu -o. zaJplatení póžičky, pc,.... 
skytnutej súdam za sh~otských peňB.'zí n1m spravo'Vatných, neprislúcha 
súdu druhej stolice, ale dozorč.iemu ·orgánu j u s t i č n e j spr á v y 
Č. 163'53 (Iúr. sb. Č. 343,7); srOV.Č. 12107. 
děd i c k é .p r á v o: dokud nedošlo ke knl'isi, při'hlášek presumpHv-nich 
dědiců, nelze rozhodnouti pa'řadem práva o :dědickém právu Č. 16357. 
otázku, zda zanikla čj, neza,nikla Hdeikomisární substituce !pro tvrzené 
odmítnutí .dědictví fideikomisárním substitutem, je řešiti pořadem prárva 
teprve tehdy, :došLo-ii 'ke kolisi dědick)'ch při'hlááek ,k témuž podnu po
zůstalosti Č. 16357.. 
nepominutelný dědic, je'ho'ž právo bylo odevzdáním pozůstalosti poru
še.no, mů'že se domáhati nápravy jen řádným sporem, i když se ode
vzdání -pqzi'tstalosti nestalo praV1G-platn)rm c. 15025. 
nároku svéprávné nepominutelné dědičky -pro zkráce.nÍ povinného dilu 
nepe:něžitý:m darem pro,ti obdarovanému (§ 951 ooC zák.) jest se do
máhati- pořadem p.ráva Č. 15805. 
po:zůstalostni soud inení oprávn.ěn, aby v nesporném řízení zprostil ,po
vinný díl nepominute;lného nezletillého dědice omezení svěřenským ná
stupnictvim, nařízeného !posledni vůlí zůstavitelory;ou č. 16006. 
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oc-hrana nesvéprávného nepominutel'ného dědice pozůsta:.!ostóim soudem 
v -neSipomém řízení se týká jen číselného. vyměřenI -pb-vinného dílu a 
jeho zajištění č. 16006. .' . 
Q. S rp o r,fl é m l11ároku o.--d k a z o v n í k a nelze -roZihodovat'! • .j nesporném 
řízeni, a to aJni tehdy, když všichni účastníci žádali .při 'projednáváni 
pozůstalosti, 'aby pozustalosnní soud rozhodl otázku v nesporném řízení 
Č. 13916; srov.č. 2754 Sb: n. s. a Č. 3060, 3106, 4207 01. U. n. ř.; 
srOv. dále 'č. 669, 3676. 
n'euz.nává-li dědic platnost odkazu a nehodlá-'li jej splniti, 'musí odka
zuvník své nároky na odkaz uplatniti pořadem práva č: -15695. 
rozhodl ... li soud v pozůstalostní.m řízení o, platnosti -od:kazu, jest jeho 
rozhodnutí zmatečné podle § 41 d) zák. Č. 100/1931 č.15695. 
s p o I u v I a st nic tví: navrhuje-Ii jeden ze spoluvlastniHců domu, aby 
soud rozhO'dl o. 'upotřebení a uží'Vání určité místnasti, ;nejde~' o lfozd-ě'leni 
užitků mezi ,S!poluV:la'Stniky, nýhrž o otázku správy 'společnéhoi domu, 
Jdemu jest řešiti podle § 835 ohč. zák. v řízení ne6p'Ůrnein,č. 15365. 
§ 835 o.bč zák. neplatí jen -při mimořádné správě, 'aJe i při hidné správě, 
jde-li n ro~,"ost hlasů č. 15365; stejně Č. 12881, 5558. . . 
ve i\rěcech obyčejné správy sp.olečného jmění 'rozhoduje .věí8ina spolu
v1'astníků, které se musí menšina podrobiti, 8ioiž múže v té příčině zrvrátiti 
usnesení většiny v nesporném řízení nebo pořadem-práva Č. 17104. 
(r ů z fl. é): oprávnenosť nároku arendátora na upravu' alfendovného 
podl'a vlád . .nar. č. 164/1933 nemóže byť riešená v sporno'm pokračo-
vwni Č. 15711 (IÚr. sb. Č. 2976). 
'0 nároku adv.a1káta na odměnu za právní zastupo·váni 'Osoby zbavené 
svépráv.n:osti, jehož ,o:prá'V,něnost opatrovník popřel, ne.}ze věc,ně jednati 
a rozhodnouti v řízení nespomém, nýbrž jen v řízení sporném ,č 17029. 

-stra'l1y se mDIlou v nesporném řízení shodnouti, že jedna ·z -nich složí 
vyjevQvací :příS,aJhu před ineS!p,O't"ným soudem; takový smír jest exekuč-
ním titulem po<tle § 1, Č. 5 ex. ř. Č. 14992. .. . 
o kontwLním právu ve ř e j n é h 00 s pol e Č ,TI í k a lest z á S. ad n ě roz
hodo'Vati v řízení ,ne-spurném, předpQ-kládajíc, 'že rozhodnutí nezávisí na 
zjištěni spoll"ných okolnastí; jež by mnbly býti objasněny jen, formálním 
pn1v.odním řfzením ,č. 13833; srov. plen. rozh č. 10714 (týkajíd Se kon
troL prá'Va -tichého 'SpoleČln~ka). 
v):'mtrn o zmateĎnostJ usnesení va,1né hra!mady společnosti s ručenÍnl 
omezeným p~o porušení donucujícÍ-ch :pře.dpisu zák. - č. ,58/1906 nemllže 
se společník domáhati 'V .nesporném řízení, nýhrž jen žall'obol1 podle § 41 
dolč. zák. č. 16874. 
usnesení, jímž se dod:ateóně rozděluje, co bylo 'knihovnímu 'věřiteli -omy
lem :přikázáno a jím vráceno, ·n e n í uSlllesením nespof'ného řízení 
Č. 13174. 
d'o b r'Ů v o.{ II á dražba společné nemovitosti předpokládá dohodu SIPO

luv18.'stnfků i a .dražehních 'podmínkách Č. 14542. 
není-li tu doho.da 5poluvlastniki't o draže.bní.ch pDdminkách na dobro
vol-nou soudní dražbu, jest k návrhu na, veřejnou soudní dražbu -podle 
§ 352 ex. ř. třeba pravoplatného mzsudku ·na zrušení spoluvlastnictví 
podle § 843 obč. zák. Č. 14542. . 
stanavení dražební'ch podtTÚnek, týkajících se soudní dražhy společné 
nemO'vitosti (§ 352 e.x. ř.), .přísc!uŠí exe'kuč,nfmu soudu podle zásad n2-
Sipomého řízení; pořad práva pro určení dražebních po.dmínek jest vy
loučen Č. 14542; stej,ně Č. 5165, 5381; 6869, 7391. 
odst. 2 (podpůrnost ustanovení nesporného zákona) viz též niže wzh. 
II § 36. 
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knihovní řízení jest řízeni nesporné, v němž platí zákon Č 100/1931 
jen o otázkách, které nejsou upraveny knihovním zákonem č. 13520; 
stelně Č. 14041 (důvody). 
§ 126, odst. 2 knrh. zák. o zákazu novot nepozbyl p-Iatnosti ustanove
ním § 40, ods;' 1 nesp. zá,k. č. 13692. 
předpisy knih. zák. o opra:v,nýoh prostředcích nepozbyly účin.nosti vy
dáním zák. č. 100/1931 č. 14041. 
§ 49, -odst. 3 ř. z. o zbav. svépráv., který prohl;a,,~uje r~kursní lpůtu ,za 
,lhůtu konečnou a neprodlužite'lnou, ,nepozbyl' uemnostl vydámm zak. 
Č. 100/1931; § 36, posled. (}dst., p o s led n i y ě t a tu ",oplati Č. 15581. 
v řízeni o opravě hranic (§ 850 o. z.) nelze si stěžovati do 
rozhodnutí soudu druhé stolice ani !}JO vydání; z<Í'kona: č. 100/1931 
Č. 15361. 
§§ 2, 4 (pns1uŠtlost v nesporném řízení, všeobecné předpisy o soodech): 
o náil'oku dítěte proti otcovské bábě na oplaceni výživného jest tpříslušný 
rozhodovati opatrovnický soud, i kdyIŽ otců'Vská -hába má řádné by
dliště v ohvodu jiného soudu č. 13925. 
§§ 41 a 42· j. n. platí j Ipro obor nespornéh'Ů řízeni Č. 16024. 
nejvyšší soud může užíti §§ 41 a 42 j. n., třebaže ne-hylo pro jejictl 
porušení napadeno usneseni v 'Odpor vzaté ,č. 16024. 
§ 5 (pomocné orgány soudní) viz rozh. č. 13981 u § 41, písm. bl 
nesp. zák. 
§§ 6, 37 (kdo je účastníkem,. kdo jest oprávněn k rekursu) r·o d in.ll é 
.p r á v o: manže:lka toho, kdo byl zbaven svéprávlllosti, jest účastnid ne
spoméhio hzení, oprávněnou podle §§ 6 <fil 37 n'eSip. zák. k reku:rsu proti 
schválerlí prodeje 'nemovitého jmění manžel'Orva ,č. 13,171. 
manželský .otec jest účastníkem řízení .o ustanovení 'Ů\patrO'Vníka k činu 
a o jeho zmoc:něniú k vedeni exekuce jménem ma1nžeJ,ských dětí pro1i 
olci Č. 13333. 
proti usnesení, jí-mž byla dáno svolení :npatrD;vJuj,okého soudu 'k veden.í 
sporu opatrova'll'cem, není ,oprárvněn k rekursu ten, proti komu se vede 
spor Č. 13796. 
matka nemanželského dítěte, na niž .přeMet smí:re:m o odbytném pov-in
nost k výživě, jest ú,častnid jednáJn~ O' výživném č. 13836. 
nemanžels.ký otec, jenž složi'! p110 dítě odbytné do simrtčí !pOkJ,-id11Y, není 
oprávněn -k rekursu proti usn;seni, jíIT!ž bylo, ~o:~.Qd'll'uto <? ~ilá'Vt'hu . .po
ruóenstva na vydání odbytneho na uhradu 'Vyzwného dltete a utrat 
jeho práV'l1ího zastoupeni č. 13912. 
oS'Vojencovi potomci nar-ozernJ po sjednání o-svojOlVaCÍ smlouvy, jsou 
účastníky řízení o z;ušení právtl:iho poměru osvojeneckého Č. 16411. 
děd i c k é p r á v o: zletilý smluvce -není oprávněn k rekursu proti 
usneseni 'DlPatrav,nického soudu, jímž byla s c hv á len ~ dědioká do
hoda meú il1~m a nezI>etikem č. 14066. 
v nespamom IPokračovaní" 'V ktorrom opakovníoky :súd rozhoduje Q. tom, 
či má zmocnit' opatfovnika nenar-odeného lI1!áeledného dediča, aby me
:nom tohoto započal spor o výmaz hYlPotekám-e:ho zálo<Ž!néh-o práva, vlo
ženého. na pozostaI'ostnú ,nehnutel'nosť, ,ďIoty'čný hypotekámy veritel' nie 
Je úča:stnÍ'kom 'Pokrač'Ova!lliÍa a lTI:einá právo k 'rekurzu č. 15407; (!Úr. sb. 
Č. 2811). ' 
.nie je rprípustný -.rekurz arendátorra nezlertilcovho p-ozemku 'Proti súdnemu 
rozhodnutiu, ktorým arel11da nehola schválená č. 15542 (!Úr sb. č. 2902); 
srov. Č. 6400 Sb. n. s. a Č. 927 Úro sb. 
náhradluí dědic jest již před uskutečně.nim dědického nápadu oprávněn 
podávati návrhy ,;1€ibo stižnosti co do slprá'vy pOIziístalostn,'í č. 14305. 
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nestačí, že ztlstaviteI ustanovil sám určitou osobu substitučním opatrov
!l1ikem; tatkový opatrovník může býti ustaJTtoven jen soudem, jest pa:k 
,účastníkem Hz.ení ,a jest ho slyšeti o návrzích dědiců č. 14305. 
vykonavatel .poslední vůle jest oprávněn navrhnouti, a:by pozůsta:lostní 
sou-d ustal1.Q!vH správce pozůsta1losti, a podati ,rekurs :proti usnesení, jimž 
byla svěřena správa: pozůstalosti dědici, který podle jeho ;náz,o;ru :nebyl 
povolán zůstavitelem ip'Ůdle. iposledni lVůle z.3J dědice č 14305. 
vykonavatel ,poslední viíIe má v mezích vytčených v § 816 obč. zák. 
právní postavení účastníka pozůstruostnihn řízení, zejména .při soupisu 
pozůstalosti, a jest úpráv.ně'll k návrhům a k opraV'ným prostředkům 
v pří-čině postupu při soupisu č. 16583. 
odkazorvntk (leg-atář) jest účastníkem ří!Zen,í, má-li v něm býti vydáno 
rOZihodnutI, -které se' přímo dotýká jeho :prá\va č. 14561. 
odkazovníik nemá nárok, aby SJpa"á'Va a 'Ů'hstaráváiní pozůstalosti byly 
přenechány přihlásivšímu se dědici, _ a :nepřisluši! mu v té otáz.ce rekurs 
č. 15547. 
ani věřite,l pozůstalosti, ani zákonný dědic, Jenž se k po.zůstatosti ne-' 
přihlásil, nejsou opTárv.něni k rekursu do zřízenÍ: koHsního opatroVlnDka 
prO' pozťtstalost ve sporu, v němž nejsou ani strClluou, ani, zástupcem 
s!rany č. 15547. 
třetí osoby, které mají v držbě předměty, které jsou pro věc nespor
néhO' řízení nebo osobu na ní zúčastněnou v určitém vztahu, jsou ,účast
nice řízení, pokud jim by.1a ulože:na ediční povinnost za účelem pr-ove
den, důkazu (ohledání) č. 15789 . 
anď odkazOlVlIlík, runi ll1epomi'll'ute~ný dědic nejsou oprávněni k rekursu 
proti opatřením soudu za pozůstalostniho řízeni, nejsou-li ,p ř f m {) ve 
svý'ch právech dotčeni č. 16065. 
veřej'ná obchodní společnost. j-ejímž společníkem byl zůstavitel, není 
úČastnicí pozusta'lostního řízeni, jde-li 'O' ,otázku, zda má vůbe,c býti 
zřízen soup"ig pozťtstalostního jmě·ni a' zda se má :pmto postupo.vati podle 
§ 106, odst. 2 llesp. pat. č. 16236. 
dokud určitá osoba nepodala dědickou přihlášku, není 'účastnIcí ,pozťt
stalostního řízení a 'I1en~ opráv,něna k rekursu proti soudním fiozhodnu
tím v 'Po-zústalostn~m řízení Č. 16392. 
v ,pozůstalostním řizení o. návrhu na prohlášelnÍ f,idei,komisámí substi
tuce za nep1atnou jsou všechny osoby, jiohž se tide'i-komisární substi
tuce týká, oprávněny k opravným prostředkiím proti rozhodnutí o do
tčeném návrhu č. 16403. 
kdo nepodal dědickou přihlášku, opřenou Ol zákonem uznatt1ý deIační 
dťtvod, není úč'asten řízení a není oprávněn k reiJru,rsu ani p'roti Inařf.. 
zení soupisu pozůstalosti, ani proti o.dkázá'l1Í' na pořad prá~a s ,pohle
dávkami proti pozůstalosti č. 16775. 
;f ft z ,n é: veřejrnf společníci jsou účastníky v dobrovolné dražbě na'Vržené 
likvidatory veřejné obchod.ní společnosti Č. 13607. 
členové spo.lečenstva nejsou oprávněni k rekursu proti usnesení, jimž 
byl z'a1psán do rej~tříku likvidator, jehož rejstříkový soud ustano'VH li
kvidatOlTem na místě Ukvidatora, jenž se vzdal ,této funkce Č. 13773. 
peněžní ústav_jest účastníkem řízení, jde-li Q to, aby .nebyl trpěn ZápiS 
změny sídla jiného peněžního ústa~u, odpmujíci donucujícfm předpisům 
§ 19 zák. é. 44/1933 a čl. 1, pism. d) vlád. n.ř. č. 261/1934 č. 15112 . 
ti, kteří byli zvoleni na valné hromadě společenstva členy .předsta'Ven~ 
stva a dozorčí rady a zapsáni do rejstříku společenstev, jsou účastndlky 
řízení, týka}ídho se zrušení val1né hromady a výmazu joejich funkcí 
z rejstříku, a jsou oprr-ávněni podá'Vatí v té pří-čině': Vllastním jménem 
opravné pmstředky Č. 16700. 
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konkurenční firma :není účastnicí řízení o zápisech jiné fír:n1y a změny 
jejího ~něni a ,nerní proto ant, 9ptávlfiěna k rekursu lproti úsúesenÍm rej
stříkovéhú soudu v té příčině vydaným č. 16767; 'SfOrv. č.,13796, 11635. 
pouze- z toho, že zápis akciové spoleČ"nosti (.Č,eskosIovenské'_ obilní spo
JeČtnosti) do obchodního-,rejstfí'ku může míti vliv na "ýsledek SlPorů 
určit5rch osob proti mi, nebo na výsledek jejich stIž:flIosti, ,podaných li nej
vyššího s:právního soudu ve věcech týkajících se též aikcio'vé společ
nosti, \nelze usouáiti, že osoby ty jso-u účast,uíky nespnrnéh'o řízení, je

'hož Ipředmětem je zápis dotečné akciové spoleonosti -dOl obchodního 
rejstříku č.16774. 
zájmové (Odborové) společenstvo, jež sdružuje ,podnikatele (stawitele), 
kteří by neaprávněn,ým užíváním zapsaného znění, firmy mo-hli býti ve 
svých právech dotčeni, -a které Ih,avrhlo, aby byIo zakračeno podle čl. 26 
abc-ho zák., jest ú-ča~t.nfkem- řízeni -a v té vlastnosti _,i oprávněno k re
kursu do usnesení rejst;říkového saudu, .jímž nehyla 'jeha: náv:rh-u vyho
věno ,č. 16818. 
volas,tník Z!bytkovéha statku I stíženého patronátem, váz'lloucím -pů~odně 
na celém _velkostatku, jest opJ."álVuěn usnesení o ,roZV-t1hu tpřejimací ceny 
za část velkostatku, lPřevza;fJou- státním pozemkavým, úřadem, odporo
vati v tom, že uhmzovací jistina, -P'ři;padající z přejímací ,ceny na pa
konát, 'byh prý stanorvena ,podle. dahody mezi státním pozemkovým 
úřadem a 'bývalým vlastníkem pře'Vzatých nemO'vitostí č. 13858. 
pfodatelé zbytkOivé'hO' statku vzniklého oddělen1m z deskového v,elko
statku ne'jsO'u již v řízení o :roz'vrhu ,přejí-macÍ ceny za iIl'emovitosti vetka
sta,ttru převz,até státním pozemkovým úhudem účastruky v -otázce stano
vení jistiny ma uhrazováni' pa-tronátní.ch břemen váznoucích na ve,lko
statku, rp-rohlásil-'li úřad z.astupu-jící cúrkevnÍ' subjekty, že ;OIa IProdate:lkh 
zbytkovéhO' statku ,nic nežádá Ipro minulost .na opravy patranát'l1ich bu
dov, a týká-li se -plnění povinnO'stí patronMních pro budoucnost jen ku
pitelů, zhytkového statku, kteří proti dohodě neměli n,ámitek Č. 16936. 
§ 7 (způsobilost jednati před soudem): .notářská komora :není způsobilá 
jednati před soudem jako strana, nejsouc právnickou O's-obou, nýbrž jen 
argánem a zás'Í'u\p:kynj notářského kolegia č. 15591. 
§ 9 (plná mOc): úmrtím 'asoby, jíž se tý1ká řízení 'O' zbavení svépráv
nosti, zaniká p1ná moc udělená p'rá'vnímu zástupci ',0: jeho opráv:nění 
k podání a rp-l"a'Vede,ni odporu podle § 38, řádu ,,o zhav. svépráv. č. 16014; 
srov. č. 12777. 
pro 'Obor ne'Sipornéha řízení neplatí' § 35,: odst. 1 Co' ř. s. č.; 17141. 
plná moc, daná advakátovi pr:o zasturp-ováJn& v řízení 'nesip'orn,ém, zaniká 
kromě výjimeón.ých připa:dů, uvedenýCh 'v § '1022 o.bč. zák. smrtí zmo-c-
nitelorvou č. 17141. ' 
§ 12: § 41 ř. -o z,bav. -s'Vép.r. neby,l tmělněn ust3Jno,ve'l1ím § 12 zák. č. 100/ 
1931č. 17067.' 
§ 14 (písemná ,podáni): v .nesporn.ém řízení jest ,nedostatek re.kursnih~ 
návrhu z<Ívadau rekursu; po-stup soudu, neobsahuje-li rekurs návrh 
č. 14067. 
§ 15 (podání urážlivého Obsahu) :.pořádkový trest může, býti uIožen 
j -e 'll' :os.obám, které bud' samy podání obsahující urážky, s e ,P s a 1 y neb 
aspoň k němu d ,a I y P ř Bc a z, nebo jejich prá;V!t1Jím zástupcům kteří 
takové urižli'Vé p-odá;nf p- -o d e IP s a I i, ;nikaHv ;však povšecnně o~obám 
j.j ch ž .i m é Jl e m byJ,o u<ráž:1i;vé podání sepsáno a podáno č. 13786. ' 
hyly:-li :pořádkové pokuty uloženy v 'nesporném řízení, platí .Q příipust
nostl orpra'V:uého prostředku vš:eohecná zásada § 3-5 zák. která 'není vy-
loučena § 15 Č. 13806.' , 
§ 17 (zvtášttií povinnosti soudu,."p,Ovinnost dát; poučení a; návod) viz 
též rozh. č. 13,2'63 pod heslem: 'r e j st ř í k ov Ý so u d. 

Nesporne, nztml \s oJ .... , 

357 

není~li stěžovatel zastoupen právním zástupcem, jest 'ua soudu, aby jej 
poučil a 'poskytl mu možnost doplniti ,rekurs patřičným rekursním ná
vrhem podle, zákona; je-li zastoupen právním zástupcem, nelze Ipastu
povati podle §§ 84 a 85 c. ř. s. Č. 14067. 
stačí, je-U z obsahu -opravného Iprostředku zřejmé, že čelí proti soud
nímu rozhodnutí; vypl~'rvá-li však ze smyslu podáni sauhlas, s rozho~
nuUm soudu, nem': soud Qpráv,ně.n po~tupem podle § 17 řeč. zák. změmti 
smysl padání v pravý opak oč. 16426. 
§§ 18, 23 (Slyšení účastníků, vyh1edávaci činnost soudu): v připaJdech 
důležitých a pochybný,ch se dO'p'oručuje slyšeti před ro-zhodnutím i man ... 
želku, po případě i nejbl1ž'ší phhuzné opatravancovy (§ 186 nes,p. pat.) 
Č. 130\7'1. 
i kdlyž -neslpo:rný sOlUdice může pn svém šetřeni už!ítL všeC'h průvodnich 
prostfedků podle c. t. S., tedy i důkazu znaleckéhO', je při prováděni dů
,kaz.u ve věcech rev.1.se družstva v~zá'n zvl1ášiJním zá'kar.em .í"evisi upra
vuj-icí.m č. 13184. 
výslechu účastn~kú není třeba, jde-li }en o řešenÍ' čistě práN'nÍ'C'h otá-zek 
Č. 13508. 
matku nemanž'elSlkého- dítěte, na ,kterou :přeš~a, smírem o o.dbytném po
v:innost k vy'živě, jest sly.šeti oQ' povinnosti nemarnže]skéha atice k výžiVě 
dítěte, zejména též Ů' jejích majetlkO'vý,ch a výdělkových poměrech 
Č. 13836. 
postup soudu, žádá-tit dLtě, aby pomčenS'ký soud požádal, sP'r,á:vní úřad 
o vyzlnačeni legitilffi.aC'e podle § 1,61 obč. z,álk. v mam,ce č. 14498'-; sa-av. 
·č,11832. 
usta:noveni § 161, odst. 1 nesp. pat. nezbavuje soudl povinnosti slyšeti: 
odkalzo,vnika jako' úč'astníka, má-li -býti vydáno rozhodnuti, jež se přímo 
dotýká prá'Va Od~{,alZov'nÍkorva č. 14'56.1. 
neúpI'nost řízení, mohla by býti nez,rukonnos.tí j:en, kdyby byl porušen 
predpo's § 23 neSaJ. z~lc Č, 1424'5; srov. č. 1288'1, 13127. 
prekluse důkazu není v nesporném řízení možná č. 15910; srov. č. 1798 
Úr. sb. 
§ 25 (otázky předurčující): 
měl..(lii prvý SiOUlď zal to~ že .nevystačí s prostředlky nesporného řízení, 
're!kurs:ni soud paik by] nátzoru opačného, ne,řešily saudy zásadní otázku, 
zda věc náleží do řfzen.í nesporného či spo111ého č. 13915. 
pokud; 'nejde o ,s:pOrrnou plřed.určujkí otázKm ve smyslu §.25 zák č. 100/ 
193'1 Č. 139\16. 
nedašl.o-li v nesporném řízení k O'dikáz.áni! předurčujid otázky na rízeni 
sporné nebo sp'l'áv,nÍ

I 
p,~atí o přerušení řízení 'ueSlponuéha Dbdobně p,ře'd.

pis § 192, o.dst. 2 c. ř. s. Č. 16333. 
poku.d nenlÍ t.UI podlklad!u pro postup- podle § 25, odtst. 2 ne5'p. zák, v ří
zent: O' přeměně ro,zvodiu v' rOlZl'Ulku podle § 17 rozl. zák, byla-li podána 
žaloba o obnovu ro,zvodovéhO' sporu č. 1-6684 (viz u lleslla: r o z 1 II k a 
§ 17 .ozl. zák.). 
§ 32 (závaznost rOl.h<>dnutí) viz 'ro!lOh. Č. 15524 u hesla: r e jo s tří k 
spalečenstevn.í. 
rejstří:1<lO'vý SlOltdl jest nejen oprávněn., ale i- pov~il1en, alby Mm po podání 
rekursu kana] potřebná šetřooi a' pa p'řípadě i 'Změnit své usnesení 
vzhledem na n.ajeVío vy-ŠI1é skutečnosti ,č., 13615. 
»nabytím p,ráva« 'nenlÍ jen nabyti 'uolvých pdv ve vlastním sloiVa smyslu, 
nýibrž stačí, že se .dosavadní práVa! třetích Dsob sta.la zatím nepochyb
ným'[ a pmvop1l:atOlýml1 č. 14004. 
není porušeni předpisu § 32 ziko ,č. l00/W31, zrušil-li nespor.ný soudce 
poukaz, alby složené :peníz'e byLy vyd6m,y vě'řiteli, na odpor složitele 
vznesený ještě před vydáním peněz a právnÍ' mocí poukazu ,č. 15886. 

§-33 -<právní moc) vi-z mzh. č. 15052 1Jl hesl,a: pO'zů,stalast. 
dokUld -usnesení v nespoméll11 řízen~ n'ebylo účastníku řád1ně doručeno, 
ncna-tylo lp1l1oti němu právní mod-, aJ to, run-i -tenkl1':áte, 'když_ bylo tomutO' 
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účastníku zatim dortu-čeno usnesení rekursního soudiu o rekuríSU' jiného 
úČa!5tn~kla proti uSlles.ení prvého soudu Č. 13-901. 
keď boto v' nespornom polk'rJJčavan:í !l"uzho'CÍ!I1luté o veci, o ktorej malo 
byť podil',,; zákona rozhodinuté v pokračovaní! spomům, po' prárvnej- moct 
roz:hodnuÍ1a hlto zmatD'ěnost' nemožno už napravit' č. 16745 (Úr. sb. 
Č. 3618). 

_ § 34 (užití zákona o řízení sporném): s o II d Tli í smír v řízeni nespor
ném může býti' sjeooan, je fl ve formě protolw1u Č. 14426. 
i v' nesporném řízení l'ze dopl1niti, ,rozhodI1iutf po.dl'e §§ 419, 430 c. f. St. 
Č. 14637. 
v nesporném (pozústa~lostním) řízení mají třetí osoby, mající v držbě 
přediměty, které }sou pro vě'c 'nesporného řízení nebo osobu. na nf zú
častněnou IV určitém vztahu, ediční povinnost za účelem provedení dů
kazu Č. 157&l. 
prekll\~,se důkazů v nesporném řízení není možná, ať jde, o důkalZ S1Vě
decky, nebo znalecký Č. 15910. 
nedošlo-l'i v nespo·rném říz,ení k odlkazání předurčujíd otázky na řízeni 
spo1"n:é nebo sp'rávní, platí o přer,ušení řízeni nesporného obdobně předl. 
pis § 192, odst. 2, c. ř. s. Č. 16333,. 
předpisu § 277 c. ř. s. jest ca do di\kaztt užíti podle § 34 zák. Č. 1001 
1937 obdohně i V' nesporném říz.eniÍ' Č. 16584. 
§ 35 (kdy je rekurs připustný): proti op'atřeni soudu. kteTé bylo vy
dlál!;10 za nesporného řízení, aJby je účelně' připravi:lo nebo abY' se vy
šetřHy o:kolnos.ti, jcež má soud podle svého právního náooru za rozho
dujíci, není '&amostatného op-ravného prostředkiu č. '.13190; stejně 
Č. 14636. 
porod opatřemím Ulč~ně'lliý\m za nesporného' říz,enÍ je re:klUrs vylo.učen 
Č. 14636; stejně č. 13190. 
proti usnesení restříko'V'ého soudu, jímž' byl' zaJveden nový' relstř~kO'yi 
staN, je p,řípustný rekurs č. 1361'5. 
byly-li pořárlkové pokuty utoženy v nesporném řízení, plati u přípust
nosti opravného. piros.tředku všeobecná z·ása:ďot § 3'5 zák. č. 13806. 
zákon .dopouští jen led~lný' rekurs; dodatek k němu jest odmítnouti 
Č. 15776; stejně č. 9:>79. 
i v řízen~ nesporném lze odložený ,rekurs podjati. samostatně nelze ... 1i 
již vydati dal'.ší 'rozhod:nutí, jemuž by bylo možno odporo-vat Č. 15780. 
§ 36 (lhůta k podání ~ekurSU): ani zaúč;nnos,U zruk. č. 100/1931 neni 
odvolán:í k'andidáta advokade z usnes.ení výboru al(]Jv.okátnf. komory. 
jímž 'bylo ro,zhodnuto o z.apočtení dohy do. advokátské prakse, vázáno 
patnáctidenní rekursní .Ihůtou (§ 36 z,:íJk. Č. 100/1931) Č. ,13437,. 
ohsa'hui'e-lii- 'u sne sen ÍI jedm,alk rozhodnutí ve věd nesporného soud
nktví, jednaJk rozhodnutí v exe:kučnÍ vě'ci., roz'hoduje pro otázku včas,... 
no,sti op!l':avného Iprostře'dkU' 'P'roti němu delší rekursní l-hůta patnácti:.. 
denní Č. 15607. 
treťou .osobou v smY'sIe § 36, odst. 4, je každá osoha, roz . .dielna od. sťa-
7,nvCl+el':l, ř' 15542 KŮlr. 'Sb. č. 29(2); sro'v. č. 143,1 Sb . .o. 5.; č. 5297 
Ol. U. st. ř. 
§ 36, 'Odst. 4, ,posl. věta neplatI v řízení o zbavení svéprávnosti Č. 155811._ 
osoba pOdavši opo:zdený rekurz proti usnesen~u, ktorým·oo.1Ia: pre mat ... 
not,ratnosť dána v opatrovníctvo, nemóže sa odvolávať na § 36, odst. 4 
nesp. pokTač. č. 1643'&; (Úr. sb. 3472); v témž smyslu č. 15581. 
§ 37 (oprávněni k rekursu) viz rozhodnutí u § 6 nesp. zák. 
§ 38 (kde se rekurs podává): byl-li rekurs v nesporném řízeni podán 
u jllné.ho souldiul než u soudu -prvé stolice, pokládá se za den podání- den 
kdy rek,urs do,šel' soudu první- stolice; odchylka neplatí ani' pro c:hudo~ 
strwnu, pro lti",žl byl- rekurs ve lhůtě § 36 zák. č. 100;1931 protokohírně 
sepsán u soudu jejúho b~dl;ště č. 'i33.n. 
§ 39 (vyřízeni rekursu soudem první stolice) viz též judikaturo tl §§ 34, 
35, 38 a 46, odst. 1 nesp. zák. 
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nepřÍJpustný dovotac.1. [rekurs jest odmítnouti, třebaže rektursni soudJ 
rekUlrS ,vyhdiL a považOV'ai~ opatření soudu vydané za nesporného řízeni 
ZaJ správné č. 13190. 
pism. ci) odst. 3: j,de-li Q odtvolální z roz,hodnutí vrch?ího soudlu o za'
počtení doby do při'PraV1né p1"ak:se dcaJndidát& advokac~e, má, v-ybo,r .ad
vokátní komory předložiti s.p~s'Y podle OIbdohy § 39, plsm. c) V'rchtumu 
soudu Č. 13319. . 
proti ro:Zbod'nutl .Q tom, zda nentalnže1Slký otec jest v.uhec oprávněn se 
svým nemanžellským dítětem se stýkati, je dJovol3!CÍ rekurs přípustny 
Č. 15249. 
§ 40 (obsah rekursu) viz též 'rozh. č. 13615 u § 32 nesp. zák. 
v rekursu lize uváděti nové skutečnosti a' průvody, kteTé se musí zp.ra
Vlidll;a vztcrhovati na dobll' p:'ř e d vydán~m rozhod:nutí soudu p r vn í 
stolice Č. 1:1111; stej'ně Č. 12815, 13n5. 
skutečnosti nastaIé po vy-dání rozhodnutí prvé sto1Í'ce mohou býti zpra'
vj1CUla: jen dů,vodem pro nové' ř.í:zení a -prO' uspořáclátn.í dotčený'c:h, po
měrů ale v' Ý ji i meč' 'll ě lze se ,dovoláv'aJti také skutečností a průvodO, 
které' na,sta;ly později, jd'e-H o oc-hranu osob pod zvtáštní záštitou zákona 
(§ 21 obč. zák.) měn'i-li nové sklutečl1Josti právní stav tak, že vzniká 
poohybnost o vh~'ťn0~ti a účeI:nostL u.činěného opatření, a jde-U o opat
ře.nf, které by pak již nemohlo býti nahrazeno jIným, jalk jest tomu 
při svolení k plfuc1ejil chráněných nemovJtostí č. 13'171. . 
v nesporném ŤÍ'zenÍ mohou býti .v rekursech uvedeny jen tako,ve nové 
skuteooosti, které vzn'Ílk~ nejpozději 'až do rozhodnutí první stolice, a 
jež', kdyby byly up'Ia:tňoválny, mo,hly by míti vliv na toto rozho,dlnutí
Č. 13175; stejně 12815, 13J'T1. 
skutečnos.ti, kter;é nastaly po vydání rozhodnouti s0l!~;u pf.ve stolice, tz~ 
po p,řípadě' jen užíti k odůvodněni nové podohné zadosh, avšak VYŠŠl' 
stolice nemohou k n~rrn pf~hléd1l1outi při své P' řez k um n é činnosti 
Č. 13175; "'ov. vša1,č. 13171. 
§ 126, odst. 2 !knih. 'mk.

1 
podle něhož nesmějí býti v rekursu uváděny 

nové údaje, nepoZibyl platnosti ustano:vením § 40, odst. 3 zák. č. 13692. 
L v nesporném řízení }est nedostatek rekursniho' návrhu závadow_ re
kursu' není-Li stěžovatet zastoupen právn4m zástupcem, musí: jej. soud 
P'ŮučiH :.31 dáti- mu mo,žnost doplniti rekurs patřičným rekursnfm ná'vrhem 
podle zákona; j.e-U stěžovatel zaJstoup,en právním zá'stupcem, nelze po
stupovati ani podle §§ 84 a 85 c. ř. ". Č. 14067. 
§ 41 (dův:ody zmatečnosti), písm. b) (nenáležité obllj>ZeltÍ. soudu): 
p,ředložH-11 soudce o:pravný prostředek p,roti 1"o.zihodnutí úředníma. vyšŠt 
pomooné služby joest mJ-ti za to -že účilnil napadené rozho,d'nutí svým 
rozhodnutím a'nelze vytýkati ~matek podle § 41, odst. 2, písm. b) 
nesp. zák. z"dlů,vO'dlu, že usnesenI vydalo úředník vyš§í pomocn~ soudnlÍ· 
služby, ,a: n~koliiv soudce, taik:že prvý soud nehyl ř'ádne obsa.zen c. ~3981. 
zmatečnost odl13Jdu prov'álděnélho za účelem vymčoření dávky z př[
růstku hodnoty nemofVlitosti, byl~H odhadem a ohledánÉm pmTěřen 
soudlni kan,celáJřský ú,ředhík č. 1468'8; srov. Č. 9...1}50 a 10008. 
písm. d) (~ozhodt1utlí o věci náležející do řízení olPravného) viz též 
iL\dikaluru u § 1 nesp. z:íJk. (roz,1,. Č. 13808, 13833. 13916, 16506, 16874, 
"17029, 17'\04), a 11 hesla: složení li soudu (mzh. Č. 15073, 16615,). 
jamékol-i ří:zeni pozŮ'sta.J:ostního sO'udu o nově najevo vyšlém jmění, }est 
zmatečné, po1mdJ přesahuje meze vytčené v § '179 nesp. part. č. 14603. 
pozůsta~ostni 'Soud nesmí pod sankcí zmatečnosti [§ 41, písm. d) nesp. 
z.ák.] p,ři určení hodnoty nemovitnsti, ke dni odevzdá'll1" za účelem vý
počtu povinného dítu 'hlieděH k tomu, že podle skutečností v době, od
hadu známýoh doživotní břímě zaniklo a že trva'lo pouze určitou dobu 
Č. 14771. 
rozvrhL-li soud složenou požámÍ náhradJu v řízení nesporném místo po
dle zásaJru '§§ 283, až 287 ex. ř., jest řízení zmatečné a jest postupo,va:ti 
podle § 4>3, odst. 2 zfuk. Č. 100/19:>1 Č. 15333. 

I, 
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rozhodl-li soud, v pozůstalostním hzení o platnosti -odkazu jest Jeho 
rozhodnutí zmateól1é podle § 41, p.ísm. d) č. 15696: ' 
o z.r~šovad stížnosti po-dle § 46 hon. záJk.. Č. ,49J18u6 čes. z. z. neroz
hoduJe ,TIť-SIp,omý ,soudce, .~ýlbrž ten soud, kteTý je příslušný k povolení 
exekuce podle nalezlU smluvčiho soudu; tim je v hhlvním městě Praze 
okiresní soud exekuČlnf č'. 10018. 
byla-li peněžitá částlm, složená podle § 14'25 ohč. _ zák. pro poz-ůstaJost 
II pozůstalostního soudu, exekučně zalbatvena věřiteli mUJslÍ pozůs.ta
lostnív,soUJd pod zmat~čností r?zl~~dnutí o vydání deposita postoupiti 
onu castku exek. soudu a oznam-lb mru, že bylo, v příčině' oné částky 
povolena. věřiteli oddě'leni jmění, sblo·.;Ji se tak č. 16615.' 
písm~ e) (zahájenost řízení o. téže věci nebo rozsouzená věc): § 4:1 
písm. e) týká se nejen u&nesení, ale. i rozsudků č. 16266. ' 
pťavopIatný rozsudek, zamitajkí žalobu o mzluku manželstvi má v ří
zení o návrhu lna přeměnu ,razvodu v wzlluku podle _ § 17' J rok. rozl. 
Č. 320}1919 vy'znam v:ěci Už ,pl:atně mz'hodnuté č 16266· s-rove' 12A'~ 16313,. . , ..~, 

r~~~.?dovať o sťal~os~ proti usnesen-iu O'kresného srú.du o zapLateni 
poz'l~k~, pos~ytnuteJ' s~do~ ZO' 'SiiJrotSJkýc~ peňazí ním spraJvo,vaných, 
neptrlslucha' sudu drwhe],' stohce, a4e -dozorčt:emu orgánu justi<čnej' Slprá'Vy 
č'. 16363 (Or. sb. Č. 3437): srov. Č. 1.2107. 
ptSm. I) (nedostatek procesní způsobilosti, potřebného zákonného nebo 
zvláštního zmocnění) viz též rOZih. č. 14402, 15591. 
p-okud fin~!1čn;í p-fokurrutura. neU;.u~í bý~, obeslána jako zástupkyně VQ
dohoSlpodtarsme,ho fondu k Jednam o nahradu za vyvla'stně'l1é pozemky 
-k stavhě ú:doJ,ni přehr~dy Č. 1516'8. 
b~lo:-1i v Jize~í p .zb.OJv~'!1f s:Vépráv'nos~ 1?okr~Šov.áno po smrti osoby, 
kteve se nzenl ty-ka, Je nzem to zma-tecne p-oc:unale dnem smrti řečené 
osoby Č. 16014. ' 
zmatečno.st řízení o zrušení smlouvy o osvojen1 jestliže v něm nebyl 
ustanoven nesvéprávným osvojencov)/m potomkfrm opatrovník (§ 271 
ohč. zák.) 'aJ zrušení řečené smlouvY' -bylo vzatO' na vědomí č. 16411· 
srov. č. 1:2095. ' , 
jes.t ZIII1atečnosH, jestliže zmocněnec přilhL~šeného dědice, oprávněný 
k jeho zastupován,í jen .na z-á:l{llaJdě všeobeoné pl'nlé- 1110d v,ylkonal za 
z,?oc~itele jednání, jež vyžadují zvláštní lplné moci podle' § 10081 olbč. 
z,:k., l:alm n.a pf. li'zavřet-H dě-di'ckou dohodu odchylujicí se od poslední 
vule zů-stav.lte)lovy a místop'řízežné seZ'll:ání jmění č. 16460. 
pouhé nedon~čeni soudních usnesení účastníku nesp'orného řízení ze
Jména nemií'že-H se úČaJstník pokládati nedo'r:učeným rozhodnutÍm soudu 
za zk,rácena, neodlŮvodňuje ani zmatečnost a,ni vadnost řízení č. 17125. 
l?ísm. g) (wrušení zásadcY o nutností slyšeti účastníky před t1OZhOOltlU' 
tim~: ,~eil1i ~mate~ností" nebyi-lri, účastnik před vydánrm usneseni o v'j
mozenl pOVinnosti, ,ktem mu byla prav--oplatně uložena č. 13001. 
9 ~tázce, co je podle § 531 oboč; Zál~. p-ředrni.!ětem pozůstalosti, jest sly
seti všechny úč,a'stn{ky pozftstatostnÍlho řízení· takovým účastnÍlkem 
jest i sub'stitučnÍ opatrovník ustanovený soudem' Č. -14305. 
zm~teč,n~~t- postu1?,~t p-oručenSiklého~ s'Ůyldu .p:ři ž'ádo-stil dítěte, aby byly 
spravnt urady pozadany -o vyZlnace'll1 h~lg.lbmace V' matrke č. 14498., 
nťlbyl~Li slyšen o-dkazovník v řízenJ" v němž bylo vydá~o rozhodnutí 
které se přímo dotýká jeho práva, jde o zmatečnost č. 14561. ' 
n~So/'še[~H poz~stalostní soud v řízení poz:Usta.tostnim n6pominutelného 
dedl:ce p,wto, ze o něm nemohl vůbec véděti nestalo se řizení zmateč-
ným Č. 1'5025. ' 
zm.atečnost, ro,zlhodl-li pozftstalostní soud, že pŮ1zu-stalost jest projed ... 
naŤ! podle zák. č. 68/1908 čes. z. z., aniž vysl6chl před rozhodnutím 
účastd1cy poz.u.stalosm1ho řízení Č. 15054. 
zmatf:~nost, nebY]!l'-},i~ úč'a~tníkům pozůvstal?stn~ho řízení dána pňTeži
tost, 'aby se .prohlasl'h o na,vrhu na o-ddelenl pozůsta'lo"Sti č. 15647. 
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není zlITlatečností-, nebylH-i účastníci zp!aveni o roku, ustan.oveném 
k vý'slec-hu přezvě;dný'ch osob Č. 15192- (Ur. sb. Č. 2652). 
slyšení úča,stníkú ,podle § 12~v nesl? pat. nemysi se ~tá!-i so~.dem sa
mým, stačí, že se stalo notarem Jako soudmm ko.mlsa,rern c. 15582; 
srov. Č. 11847. 
je zmjitočnosťou, ked' poruče!15'~ý súd .:'0 ve~i ~n:ies!enia manz.e}.ského 
dieťaťa rozhodol bez vYPocuha rod~cov dletata c. 16447 (Ur. sb. 
č.~3). . ! 
písm. h) (Odpor v rozhodnutí nebo jeho ;nedostatečn~~9: ~lPon;1'fl:~'-h 
rekursní soud v dftvodech svého usnesem rekurs vyndJoÍJ up lne, Jest 
jeho usnesení v té části zmateČoné č. 13341. 
zmatečnost usneseni, jLmž pozůstalostní soud odkázal jednoho z účast
níků l}J'ozůstalostního řízen,í, z nichž žádný dosud ,nepo-daI dědické při
hlášky, 'na pořad práv-a, aby dD'kázal sv;oje dědické právo, bez udání 
-koho, al Oč má žalovtli-ti Č. 16357. 
§ 43 (rozhodnutí rekurrsniho soudu): 'krajsk)' soud, r-ozhodující o usne
sení okresního soudu podle § 109, odst. 2 j. n., j-est činným jako ~oud 
'Prvé stoH ce a VIl"'chni soud jtliko soud -druhé stolice, jenž rozhodne zpra
vidla ve věci Č. 13171. 
§ 45 (op~rt.ření soudu první stolice proti rozhodnutí o rekursu): záko
nem sttlifllovená lhůta rekursní pla!ŤÍ i pm opravný prostředek prvého 
soudu po-dle § 45 a; :počítá se ode dne, kdy došly spisy od soudu Te,.. 
kt\ll1s-ního .k soudu prvé stoHce Č. 13680. 
rozhodnutí nej'Vy-ššlbo soudu v otázce výměry výži'vného ze zákona, s1"a
n-oveného v řizení nesipnr:ném, rne:lze vyvolati ,ani ·postupem podle § 45 
Č. 14722. 
je-li osvo1enec poruč6ncem, j;ť'st soudem U'vedeným v § 45 por-učenský 
soud Č. 15174 COr. sb. Č. 2639). 
§·46 (dovolací rekurs): zákon dopouští jen jediný rekurs; dodatek 
k němu jest odmí.tnouti č. 15776; rStejně Č. 9379. 
odst. 1: prnti usnese:ní rekursního soudu o o d měn ě býva'lého poruč
nfka za vedení ,poruče.nstvÍ: ze j mě.n~ poručencova, ,neni do:volac-í rekurs 
přípustný č. 13'199; sr-ov. č. 3777. 
:proti rozhodnutí soudu druhé 8rtoHce o tom, ,k o. m u z rodičů má býti 
dáno ,dítě -do výchovy a výživy, jest -dnvo.Jací rekurs přípustný'; usta
novení čl. V, Č. 2 zák č. 251/1934 tu neplatí Č. 1438-6. 
proti .rozhndlruutí o tom, zda j-est nemanželský otec vůbec Drprá:vněn se 
stý'kati se s,vým nema:nžeJským dítětem, jeSlt dQ<Vo~lad rekurs ipřÍ'pustný 
Č. 1'5249. 
odst 2 (nezákonnost) vš eo b e e II é: § 46, odst. 2 zák. Č. 100/193,1 
a § 239, posl. odst. ex. ř. nelze užIti při vkladu náhradníh'Ů" náro·ku 
(§ 222, eD<. ř.) Č. 14041-
§ 46, odst. 2 Pllatí také o do'V-01'adm re-kursu v řízenI .o cestách nezbyt
ných Č. 14971-
nejde o 'Potvrzujíd usnesení re'kuI"s,ního soudu, odmítl-li rekursní soud 
ná'Vrh p.a ,projed!náJní pozůstalosti i dě,diokou přihlášku pro ,nedostatek 
stěžo'vatelov-a' otprávněni ,k rekursu i k návrhu, ježto jej nepokládalI Z'3 

účastníka ří,zeni (§§""6 a 37 zák. č 100/1931), kdežto soud prvé stolice 
rozhodl 'o uvedených návrzfch zamítavě, protože neuznával svou pří
s!ušrrost k ,projednání po,ůstw!osti (§§ 24, 25 ,nesp. pat.) Č. 16392. 
p-o:j-em »n€.zákOiflil1iOstk byl 'Vyložen v čI. V, Č. 1 zák. č. 251/1934 a joest 
tohoto zákoln:ného výkLadltl. (§ 8 obč. zák.) uŽÍif,i při 'VGzhod.arvám,I všech 
případů po účinnosti. .novely, t. j. od 1. ledna 1935 Č. 14245 (Or. sb. 
Č. 2017). 
,ne~ze mluviti o nezákonnosti, jd'ť-li o ,otá'zku v teorii a rprra:ksi spornou 
Č. 13433; srO'V. Č. 12823. 
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jest ponecháno volnému uváž,enÍ soudu, zda před vydáním usneseni, 
určeného k vymožení -pD'Vi:nllosti uložené rpravopla1tně účastn~ku, jest ho 
vyslechnouti, čiti nic; nejde o nezákonnost, neshledaly-li, nižší soudy 
nutnost takovéhoto výslechu č. 13-66l. 
:neúplnost řízení mohla by býti nezákonností jen, kdyby byl po-rušen 
předpis § 23 nesp. zák. č. 14245 (Úr. sb. č. 2017); v témž smyslu 
č. 12881, 13127; srov. č. 12676. 
jde 10 nezákonnost, nebyl-:li' dúkaz znaIecký proveden pro p,rel{jlusi (pro 
nesloženi zálohy vóas) č. 15910 (íI),r. sb. č. 3:162); s'mv. Č. 1798 Iůr. sb. 
ne-ní nezákonností, -nebyla-Ii výměra oceňovaných pozemků za účelem 
vyměřeni dávky z příirůstku hodnoty zjištěna .pa:dl!e situačního plánu 
cirvHnjiho geometra, 1l}'brž podle údajů sdělených Ikatastrálnílm úřadem; 
odchylný údaj dvi,Lníiho geometra není ještě dukazem nesprávnosti oz,ná
mení katastrálního úfa:du Č. 14125. 
jest nezá.konností, :nehled.ě,I-'1i soud při sta.novení ,odškodného podle- že
lezničn.fho vyv},astňov-aCÍ'ho zákona atni k převodnímu Ipoplatku, aui 
k újmě, Zlpu.'Slobené zHženďm 'hJospodafení na nových nemovitosteoh 
Č. 14610. 
není nezákonnost, uznal-Ii soud, oceňuje výsledky z,naleckého důkazu, 
že 'nejde 'o po.zemek stavební, nýhrž o pozemek zemé.dě-tský č. 15)92 
(!ú r. sb. č. 2652). 
jest nezákonností, opominul-li soud při zjišťování odhadní ceny p.fi:dě
lených pozemků výslechem Zlrnaldl: zjistiti: vUv zákonného zákazu zci
zení bez souhlasu srtátního pozemkového úřadu a jiných omezení V11ast
nJka z důvodu přidělu (§ 317 UJřídél. zák.) i[l,a odhadní cenu 'P,o,zemků 
č. 16322 (Úr. sb. č.3439); s>'o,". č. 1S407, 123B9. 
rod i 'n in é po měr y: usnesl-li se po:ručenský (opatrovnický) soud jen 
na svolení ke stíhání výživ-ou povinného podle § 9 vyvoz. zák. neučiniv 
sám samostatn,ý návrh lna stíhán-í, není V tom :nezákonnost č. 14790 
('Ú.r,sb. č. 2377). 
otcovská bába jest po'Vinna k výživě }en tehdy, nemůže-li ji plniti 
otco'Vský děd; j.de o 'nezákonnost, byla-li uložena vyživ-ovad po,vinnost 
otcovskému ,dědu a bábě dítěte záro'Veň Č. 14846. 
nejde o 'nezákonnost, .rozhodly-lí soudy dříve, ne'Ž u'ložily prarodiči pla
cení výživného na vllIuka, o tom, komu dítě má býti dáno do' výživy 
a výchovy Č. 15358. 
proti rozhodnutí O tom, zda nemanželský otec jest vůbec op.rávněn se 
svým nemanželským ditětem se stýkati, je dov.olací rekurs přLpustný; 
po,chybení p,ři řešení této otázky lHe:za:kládá nezákonnost č. 1-5249'; 
srov. Č. 11466. 
nejde o nezáko.n:nost, jestliže nižší soudy z a mít I y žádost o rozolnku 
manželstvÍ podle § 17 rozl. zák . .proto, ž,e rozsudek wzvodorvý 'byl vydán 
po návrhu 'ObOll ma:nželů na rozvod man-žfdstvi od stolu a lože a jen 
na zákbdě skutečností, které oba manželé narvzáj-em doznali Č. 15041-; 
srov. Č. 11498. 
nejde o nezákO'unost; dospěly-li nižší soudy Je závčra, že kontradiktor
ním rozsudkem ve sporu o rozv'Od manželstvÍ jest ve skutečnosti za
k:ryto uz.nání mzvodového dí'rvod'u Č. 15488. 
není -nezákonnosti, mě--li rekursní soud ,souhlasně SE' soudem prvé sto'
líce za to, že není dovoleno rozl ou-čiti manželstvÍ rakouských státních 
občanů t!...m. kat. náboženstvÍ; Č. 15934. 
'P'ozůstalostní řízení: rozhodnutím nižších soudú, jímž bylo 
účastníku po.zůstalostního řízení odepřelno nahlédnouti do SpiSŮ, týka
jíCÍ'oh se pŮ'zůsta~o'Stf, byl 'Porušen zákon v § 34 :nesp. zák. -a v § 219 
c. ř. s, Č. 14006. 
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neni nezákonností, byl-li podle § 126 nesp. pat. odkáz<Í!n na lPořa:d práva 
věřite'l, jenž 'měl ,p:ro svou pohledávku exekuční titul Č. 15447. 
11ejde o nezákonnost, neby'ly-U důvody odmítnutí osvědč-ovány před 
soudcem, jenž J.io,zhodl 'o odmítnutí notáře jako soudní,ho komisaře 
č. 15960; srov. Č. 8779. . 
neni .nezá:konností, zřídH-li pozťtstlli'ostni soud společného správce p-ozťt
sta1osti, jestliže přihlášení dědici, jimž byla správa po.zůsta'l'osti svěřena, 
nemohli se dohodnO/uti o způsobu správy č . .15667; SIiOV. č. 10209. 
není nezákonností ani zřejmým rozpcwem se spisy, zmocnj,J~I.i pozůs'ta
lostní soud - bez odporu .pozůstalosti - přihlášeného dědice, jemuž 
správa pozůstalosti neby;la ještě svěřena, k v,edení určitého sporu 
č. 16065. 
jde jen o ,nesprávné právní posouzení, byIo-li přiznáno rekurs-ní právo 
tomu, komu pozůstlostni soud uložil sestaveni a předložení účetní zá
věrky (bil"nce) č. 16236. 
třebas pozůstalost nepotřebuje k vedeni sporu, v nichž, j,e žahwána, 
zffio.cnění rpolZůstalostního soudu .není takové zbytečné zmoc1nění ,zma
tečné nebo ;uezákonné, ani jím n'ení vyřešena otázka, .kdo hradf n,áklady 
prá~ního zastoupení, podleh1é rpozůstalosti 'č. 16820 .. 
pokud jde o nezákonnost, jestliže pozústalostní soud v řízení o pD'ZŮ
stalosti, p:o veřejném společníku uložil veřejné obchodní spole-čnosti před
ložení hilance s pohrůžkou p'řiměfenýoh do.nucoiVadch prostředki'l podle 
exekučního řádu Č. 172!i8. 
r ů z:n é: 'není nezákon-osti, byl-li zapsán do obchodního, rejstříku j,ako 
člen SiprávnÍ rady cizozemec .po-d podmínkou, že bude prokázáno vzá
jemnost Č. 14848 (l'Úr. sb. č. 2406). 
vyklaid ustanovení §§ 11 zák. Č. 58}1906- ř._z. o sp'oleč,nostedh s r. o., že 
povolení zápisu ,odštěpného závodu společnosti B, -r. o. přísluší soudu 
iávodu odštěpného v tom směru, že ten,:.to sou?)es! opráMněn zko~'f!1;ati 
podle § 11 řeč. zák. i zákonnost opovedi odstepneho závodu a Jejich 
přIloh, neo.důvodňuje nez.ákonnost Č. 15998. 
s 'hlediska i1l'ezákonnosti ne'lze přezkoumati úsudek soudu, zda se i'irmy 
od sebe zřetelně odlišují Č. 14882. 
n.ejde o nezákonnost, nýbd -Q: právní posouzení, vyslovily-li nižší soudy, 
že nezkrácené firmy jest užívati též na firemním štítu a v inserátect 
Č. 16611. 
§ 48 (obecné praVidlo pro opravné řízení): § 31, odst. 6 zák. č. 100:/ 
19311 platí aj pre rekurzný súd Č. 193'1 ~Úr. ~b. , ~,_ .. " v, ' 

§ 49 (obnova řízení): náv,rh na povol'eni zatlmmho o,patrem k zallstenl 
nMoku aby bylo výživné uplati10vwné již dHvějším návrhem přiměřeně 
zvýšen~ hledíc ,na sl{IUteč,nost.i ,nově najevo vyšlé, z nkhž se dovozuje, 
že tehdy vymě.ře.né výživné :nevyhovo'V~lo skutečil1}'m tehdejším maje,t
kOiVým pomě-rum výživou povinného, nelze co do- ZLvýšení výživného za 
dobu od podání prvního .náv;rhu až do podání náv,rhu 'Po~le § 49 nesp, 
zák., zamí.tnouti z důvodu, ž'e jde o výživ!né za, dobu mmullů'u, teprve 
nyní uplatň-ovatné Č. 13265. . 
lhůta k obnově nesporného řízeni jest šestimě.s,fČiní a počíná se tenkrat. 
skonéHo-li s.e zálda.runí řízení usnesením rekufSlního ,soudu (tře-ba po
tv:rznjící usnesení .prvého sou,du), lÍnem následujícím po up,lYlnutí 15 dni 
od doručení rozhodnutí rekursn:ího soudu č. 14249 (IÚr. sb. Č. 2020), 
ohnova Hze-ni o úpravu pachtOl\rného podle vlád. nař. Č. 164/1933, na
hyl-li prop'acMovatel teprve po prrá:voplat.né úprwvě vědomosti o tom, 
že výměra zemědělské půdy na nH -pachtýř v době podání návrhu hos
podařil, přesahova'la 250 ha' (§ 7 uved. vlád, nař.) Č. 16873, 
§ 50 (výkaz usnesení): podle soudního smíru, kterým byly up.r:a.veny 
styky rodičťt s dítětem (§ 142 ohč. zák.), jest možno vésti exekuci jen 

I: 
li 

I', 

[,I 

I' 
li 
li 
I 
I' .1 

I 
II 



Nesporné řízení (§ 50) 

podle zásad nespormého ,řízení a jest !}Jovo'Ján o 'P ~_ t r o v TI. i c k Ý soud 
~' fQzhodorvání o tom, jak)'ch donucovacích opatře'ní jest užíti č. 13394" 
stej,ně Č. 2238, 6917, 6967. . 
za ú-čfnnos~i zák. ~. 100/1931 jsou nařízení c1vilních SOUdCl, vydaná v ne
sporných věcech právních, exe:kučnÍmi tituly potud, pokuJ rnO'hou býti 
vykonána podle § 50, odst. 1 a 2 řeč. zák. č. 13449. 
usnesení vyda,ná v nesporném řízení jsou vykonate\.ná i pled tím, než 

,nabyla právní moci" avšak . Jen na t<lJk dlouho, dokud nebyl proti ,nim 
podán rekurs; ]akmile by',} podán rekurs, má rekurs účinek odkladu)', 
a exekuci lze vésti jen, jsou-li tu podmínky ex ř. pro z9.jišťovací exe-
kuci Č. 13449. . 
pmti usnese:ní, jímž se \1'aři2uje zajišťovací opatření ve smyslu § 50. 
odst. 3 nesp. zák, není uopuštěn opravn)· prostředek ani tehdy, když 
byb vydáno ve formě usnesení povolujícího exekuci č. 13804. 
§ 50, odst. '6 a 7 nesp. Zák. má na mysli v y.fl U cen r a nika,li z a
j i š t ě n í vý'konu (což není souznačné s' pro v e.cl e ním výkonu) 
č. ·13804. 
usnesenLnesporného soudce o provedení donuc-o'vacích opatření podle 
§ 50, od~t. 6 nesp. zásk. se nestalo po'volen~m exekuce podle exekučního 
řádu tím, že bylo užito donucovadch prostředků Ipodle řečeného řadu 
č. 13284. 
o odkladu výkonu usnesení ve smyslu § 50, odst. 6 zák. č. 100-/1931 
může rozhodovati jen soudce nesporný podle ustanovení řečeného zá
kon,a v řízení ne$porném, nikoJirv soudce exekuční pndle předpisů exe
kuČlního řádu Č. 13284. 
nesporný soudce není oprávněn ukládati peněžité :pokuty a vazbu tam, 
kde se to příčí stěžejním zásaJdám exekučního řádu, který dovoIuje ta~ 
ko'Vé exekučinf prostředky jen, jde-li ° vymožení llezastupitelného čirrw 
jehož vykoná-ní závisÍ' na vÚ'ii povinného č. 16918. ' 
nelze užíti uvedených donucovacích prostředkŮ k určenému vyDáníl dí
těte p-mti tomu, .komu bylo Hlnženo vydati dítě, jež není u povinného 
v tuzemsku, nýbrž v cizině (v Argenti.ně) Č. 16918. 
:prarvoplaiJné s:oudní usnes.eni, vydané v .nespo.rném řízení, jimž má býti 
vynucena urČItá činnost účastnika, lze vyknnati buď nespo'f,flým soudem 
v I~e~porném řízení (§ 50, odst; 6 zák. č. 100/1931), nebo v řízení exe
kucTIlm (§ 50,o.dst. 7 uved. zak.) Č. 1170Q5~ 
pn vy,má:hání v nesporném řízení rnóYenes,pofillý soudce 'Zvoliti donu
covací prostředek podle předpisů exekučního řádu. není ,však vázán 
jeho předpiSY o formálním postupu rp-ři zvoleném donucovacím pro
st.ředku,: otázka náhrady nákladl1 S!Dojenvch 'S touto exekucí se řídí 
vždy podle předpjsů exek11'čnih:o 'řádu č. i 7005. 
při v)'rko.nu us-nesetlÍ 'IJespo-r.ného soudu podle § 50, odst. 7 nesp, zák. 
jde o e:xekud na základě exekuč,ního titUhl uvedeného v § 1, č. 6 ex. ř. 
a jest s~ říditi i f.o:rmá1ními předpisy tohoto řádu, af exekuci POVD1Ji,1 
neSl~orn~ soud (§ 4, Č. 3 ex. ř.), nebo exekuční soud (§ 4, pos1. odst. 
ex. r.) c. 17005. 
pří výkonu .usnesem nesporného '5ouctu podle § 50, odst. 7 zákona 
c. 100/1931 Jde o exekuci na základě e'xekučlJ1iho titulu uvedeného v § 1 
Č. 6 e.x. ř. Cl jes.t se říditi i formálními předpisy tohoto řádu, at' exekucÍ 
povo:ld n.~p:Ů'my soud (§ 4, č. 3 ex, ř.), nebo ,exekučn~ soud (§ 4, pOlSl. 
odst. ex. r.) č. 17005. . 
§§ 53 až 57 (ustanovení závěrečná): § 54, odst. 2 zák.: zrušovací 
st1Ížnost pod'lc' § 46 honeb. zák. pro čechy jest poda,ti v patnáctidenní 
lhfitě Č •. 14451. . 
o d por proti usnese'ni o zbavení svéprávnosti mU'?iÍ býti podál1 
v čtrn,áctide'-n.nÍ lhůtě; ~ 39 r. ° zbavení svépráv. nebyl dotčen 
přeC\pisem § 54, odst. 2· zák. Č. 100/1931 Č. 14986. 

Nezaměstnaní 
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§ 56: o žádosti za prohlášení dítěte' opuštěným rozhod~je (i na Slo
vensku a v POdkarpa;f.ské -Rusi) okresní úřad; v jehož obvodě je by
dliš.tě dítěte, nikoli soud, \' jehO'ž obvodě má dítě domov-~kou přísluš
nost Č. 14772. 
§ 57, odst 3: § 1 zák. č. 391(1922 nebyl zrušen Č. 14772. ' 

Nespravedlivé odsouzeni viz heslo: o:d Š k <) d n ě_n í podle "zák. ,č, 109/19'18 ř. z. 
Nesprávné právní pOsouzení' viz heslo:- d o v 0.1 á n I, TI e s p ,o r n é ří Z,e n í (§ 46, 

odst. 2 zák. Č. 100/1931. . 
Nesveprávný viz též hesla: dítě, neplatnost, (nlc'otnDst) sml'ouvy, 

nesporné řízení, odpurčí narok, os'Voiení,' poručensk}' 
sn,ud promlče'ní s_m'louva, nájemní, sml,ouva na oko, 
v Ý ž i ~ .ll é z b a ve i!1 i s v é rp r á v II o S ti, z P ů s o bilo s t k e s por u. 
nepo,mi~uteln}- _dědic viz 'heslo: díl pov,i,n.ný. 
k právmfmu jednání, jíniž,postoupLl ote,c svůj nárok na služepní ,požitky dě
tem 'a jehož du'V-odem hyl nárok 'dětí n,a vý'živ,u, n,ehy-ln, .tfeba fOflmy notář
ského spisu, alni schváleni opatrovnického soudu, ani ustanovení ',oipa-trovni:ka 
-k činu č. 13626. 
odporovatelnosti podle § 3, č. 1 starého odp., ř. 'nevadí, že odporovatelné 
jednání jest i ~nepl"'tné podle § 865 obč. zák. Č. 13904, 
§§ 248 866 obč. zák. předpokládají, že nez'letilý'se výslov.ně' n,etJo lstivě 'vy
dává ~a zleti:lého a že si smluvee nemůže hne~ zjednati vědomost .o této 
okolnosti Č. 14877. . 

Neúčinnost rozhodčího výroku viz heslo-: r o z hod ,č í oS o -ll d. , 
Neúplnost, řízeni viz hesla: d -o v Ů' 1 á in í, nes IP o r n é říz e 'll 1, o d v O' 1 á,ll í. 
Neurčitost, rozsudku ,vIz heslo; exe<ku,c e (§ 7 ex. ř.). 
~ žaloby viz heslo: ž a I o :b a (žalob-ní žádost)" 

Neúroda (vlád. nař. Č. 142,(1934) viz 'heslo: zem ě.ti ě I c i. 
Nevčasnost,prodeje (§ 830 obč. zák) viz heslo: spo.Je-če,nství statku, 
Nevděk hrubý viz heslo: dar. 
Nevěra viz heS'lo: .fo-zluk31 malnželství. 
Nevinkulované dluhopisy viz heslo: oS tát. 
Nevlastní syn 'Viz heS'lo: 'P o j i št.ě,ll í P' e 'i15 i j 'll í. 
Nezabavitelnost viz hesla: ex e tl<: u c e' (§§ 251, 252, 290 ex. ř . .), ex e k lJ cell a 

platy, 90kladny br·atrské. 
Nezákonnost (§ 46, odst. 2 zák. č. 100/1931) vi~ hesIo: In'espor:né řízeni 

(§ >IQ, odst. 2). . 
Nezaměstnaní: manželu, který Jest nezaviněně bez zaměstnáni a pobírá nepatrnou 

podporu nezaměstnaJllých (rpruměmě 30 K týdně),- nelz~ uložiti placení vý'
živného manželce' č. 13527. 
nepřednesl-li' ialovamý kupující ve sporu ze spIátkového ,obchodu, že jest 
nezaměstnaný, nelze přihlížeti z úřadu k jeho nezaměstnanosti jako k ,okal
:n.osti vy1učujid l11platňová'l1í ·výhrady o ztrátě lhůt plliodávajícím Č. 15400. 
podle zák. č. 34(1934 a vlád. Dař. Č. 260/1934 o dočasných opatřeních v exe· 

kučnim a konkursním řízení proti nezalně-'stnaným: § 1: úpadce jest 
opráv:ně'l1 k ITIllv:rhu ,na odklad exe-kuČ!ní dražby Ipodle § 1 zák. Č. 34/1934 
a ,k rekursu :proti zamItnutí tohoto' ná'Vrhu .č. 13706. 
zákaz exelmčního ;prodeje věci, stanovený v § 1, odst. 1 a 2 zák. č. 34/ 
1934 'se 'if1evzta'buje n.a 'věci 'náležející do konkursní podstaty v kon
kurSiIlÍ:m-řizeif1i, .které :nebylo 'podle § 1, {)Idst. 3 ř'eč. zák dotčeno č. 13706. 
výhod zák. č. 34j1934 není. účasten n.ezaměstnaný, jenž na sebe pře
vedl pozemky v dražhu vzaté jen proto, ,aby oddálil uspokojeni pohle
dávky vymáhajícího věřitele Č. 14388 (o,r. sb. Č. 2100). 
§ 2, písm. a) :p:ojislné prémie ve smysLu § 2 zák. Č. 34/1934 jsou jen 
dávky vybírané a placené Ipod-le poj1stné smlouvy, nikoli,v vša,k pojistné 
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ukládané ťl placené podle zákonů o sociálním pojištěni, č. 14183; stejně 
Č. 14252 Sb. n. s. a Č. 2042 IÚr. sb. 
»,pojist·né p:rémie« nejsou ,příspěvky -k sociálnímu pojištění č. 14252 (iÚr. 
sb. Č. 2026); stejně Č. 14183 Sb. n. s. a Č. 2042 Úro sb. a 13935 (země
dělci). 
písm. b): výminka, uvedená v § 2 b) zák. č. 33/1934, resi'. v § 2 b) 
cit. zák, týká sa len poistných prémií z opoisfovacej smluvy, nie však 
priespe-vkoch z poistenia záik'onllého č. 2042 Úro sb. 
pism. c): při Iposouzení, zd.a jde o zákonnou výjimku Ipodle § 2, 
písm. c) zák. č. 34/1934 rozhoduje jen hlavní pohledávka, rrlkoHv i její 
příslušenství, a záleží jen na tom, zda a kdy byl u hla-v-ní pohledávky 
vytvořen skutkový základ, !který jest hlav'ním důvodem oné pohledávky 
Č. 14018; srov. v témž smyslu č. 14391. 
zák. Č. 34/1934_ pIatí i pro útraty sporu .a exekuce jako přÍlslušenství 
vymáhané pohledávky, ať vznikly před 28. únorem 1934, nebo po 28. 
únoru 1934, pIatí-li 1Pl'0 hlalV'ní pohledávku samou č. 14391 (Úr. slb. 
č. 2101); v témž smyslu stran zemědělců. 
§ 4: u osób, meno'Vaných v § 4 zák. Č. 34/1934, nestačí preukázať, že 
sú bez zamestnania, ale rozhodná je člIJ okolO-osť, aké majú prí~my 
č. 14405 (:nr. sb. č. 2111). . 
odsl 1: nezaměstnaní- pode § 4, odst. 1 jsou i ti, kdož po-zby,li svého 
zaměstnání vlastní vinou a nema-hou nalézti ·norvé Č. 14910 (Or. sb. 
č. 2449). 
odIst. 2: ochrany zák. se může do'Voláva1i jen dlužník, jenž se dostali 
nezaviněně do hospodářské tísně, kterou způ'Sobi:Iy příčiny lI1a jeho vůli 
zcela nezávislé, nikoliv d,južník, ktery se musil vlastním zaviněním vzdáti 
samostatné výdělečné ,Nnnosti Č. 13805. 
pvo určení 'Výše příjmu podle § 4, o.dst. 2 zák. rozhoduji neJen ohledy 
na výživu, ale i závazky nezaměstnaného, ,Meré mohou -býti u z.aměst
nanců téhož oboru, avšak různé kategorie, rozdHné Č. 130899. 
II toho, kdo. prcwoz'o'Val samostatnou výdělečnou činnost a neměl tedy 
mzdu podle mzdolVého tarifu ani mzdu v místě' obvyklou, a mzda jeho 
zaměstnanců byla rů:má podle dmihu práce, není měřítkem pro- výšku 
.příjmu podle § 4, odst. 2 zák Č. 34/1934 nejnižšÍ' mzda zaměstnance 
nejnižší kategorie, nýbrž mzda toho ZiaměstnaJnce, kte,:rá .by neohl1ožo
vala výHvu toho, kdo provozoval dřfve samostatnou vý·děleč-nou čin
,nost, a dávala mu aspO'ň částečnou možnost, alby sv.ým závazkům z dří
vějších dob mohl dostáti, což lze ře'šiti jen ,pm každý případ zvlášť 
Č. 13899. . 
k nabyti výhod podle § 4, ndst 2 zák. č. 34/1934 se nevyžad1lje for
mální vzdáni se živnostenského oprávněn-í, nýbrž jen faktické vzdání 
se výdělečné činnosti dosud provozo'Va'né Č. 14018; stej-ně Č. 14252 
14092. ' 
provozuje-H živ-nost dluž-ník a j-eho sestra, která ji má po ,něm ohlášenou 
a platí mu za ni !l1ájernné, ač j-e nema:jetná, nepřestala živnost dlužní
kova hýti v chodu a nejsou tu podmínky pro odklad e'..xekuce ,pndle § 1 
zák. č. 34/1934 č. 14040. 
nevyžaduje se, 'alby se osoba, :která rpruvozovala samostatnou výděleč
:J1iOU činnost, vzdala této, činnosti způsohem a SI účinkem vzdání se 
živnosti podle § 144 :Oivcn.. ř. č. 14092; stejně č. 14252, 14018. 
podle -§ 4, -odst. 2 zák Č. 34/1934 stačf, ozná'mil-li po'Vi-nný příslušnému 
úřadu, že se vzdal jen dočasně rpwviQ'zované výroby, stalo'-li s'e tak -pro 
všeobecné 'hospodářské poměry ,č. 14092. 
kdo již déJe než tři léta před úči.nností zákona č. 34/1934 neprovozuje 
živnost, anebo kdo složil k'O\l1icesi ve prospěch jiného nemÓ'že se dovo-
lárvati zákona č. 34/1934 Č. 14110. ' 
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nezálež-í l1a tom, že se vzdání stalo až za exekučního řízení č. 14092. 
není ponmínkou, aby osoba, která se musila vzdáti -živnosti pro hospo
dářské p.oměa'y, ~lniIa formální předpisy živnostenského řádu pro 
oprávnění k provozu živ,nostj, nýbrž stačÍ, že b:vla samostatně výdě~ 
lečrrěčinnou č. 14252 (Or. sb. č. 2026); stejně č. 14018. 
výhody zák č. 34/1934 plati IPl'O ty. kdo Pf,ovo\Zo'V'ali živnost j-ako ve
řejní spo-Iečnioi firmy (veřej-né obchodní spulečnosti) Č. 14552 ('Úr. sb. 
č. 2199); v témž smyslu č. 15520 (Úr. sb. č. 2891). 
samostatnou výdělečnou činlností není pouhá kapitálová účast srpoleč
ní,ka obcho.d.ní:ho podniku -nebO' jehO' účast hmotnými pmstředky č. 14730 
(Úr. sb. č. 2325). 

úlevy pro splácení pohledávek podle vlád. nař. č. 251/1935: :ipohledávka, 
poží.vající úlev, může být.i zaža:lována žalobou na plnění č. 15351 (O-r. 
sb. č. 2762). 
.proti ža,fobě 'nemůlže se dlužník brániti námitkou předčasnosti žaloby 
jen proto, že jde o pohledávku; požívající úlev Č. 15351 (IÚr. sb. Č. 2762). 
byla...:li do výroku rozsud.ku pojata doložka, že jde Ol pohledávku, na 
'niž se vztahuje úleva ,podle v'lád. nař. Č. 261/1935, může si na to stě
žovati jen žalobce č. 15351 (Úr.sb. č. 2762). 
podle § 1, <>dst. 2 vlád. ,flru'. č. 251/1935 rozhoduje poslední pravoplatný 
předpis z doby, kdy byla samost'atná. výdělečná činnost dlužníkem ještě 
provozována nikoliv pravoplartmý předpis za dobu, kdy byla uvedená 
činnost dluž~íkem ještě pro'Vozována č. 16083 (Úr. sb. Č. 3270). 
z toho, že osobě, která se vzdall-a' samostatné výdělečné či:n1nosti, byla za 
dO'bu !poto:m následující předepsána daň z důchodu 16.000 K, ještě ne
plyne, že má takový .příjem, který by- stačil na slušnou 'Vý'Ži'Vu její a 
osob, .které proti ní mají zákorm,ý nárok na výž1vu Č. 16083 (IÚr. sb. 
č. 3270). 
ipósouzení »hospo.dářských ,poměrů« Ipřísluší soudu, který :není po té 
stránce 'V1ázán názorem jiného úřadu Č. 16275 (Úr. sb. č. 3403). 
§ 8 v,lád. nař. č. 251/1935 jest ustanolVení .přechodné a lze ho užiti jen 
tehdy, }estliže' dlužník, který má právo 'na úlevy, z8iplatil na splátku do
spívajíd v prvním po:loletI 1936 (mezi 1. lednem a 30. če:rvnem 1936) 
více, něž hy hyl podle § 3 uved. vlád. nM. zavázán, a u.čin:H věřiteli 
dodar1:ečně oznámení podle § 7 dotč. vlád. Hař. č. 16716. 
předpis § 13 není předpisem velícím a nelze k němu hleděti v opra'V
ném řízení, -neb)"'l:o-li u'Vede'né vládní nařízení účinné v době řízení před 
prvým soudem č. 15350. 
§ 1, odst. 1, č. 1: nebydlí'-li nezam€stnan-ý dlužnik Jako vlasrník domu, 
jenž je předmětem dražby, v tomto domě, neslouží tento dům k přímému 
uko}ell1Í přiměřených niUtných potřeb dlu1nikových, třebas náj-emné z to
hoto domu jest jediným příjmem dlužníkovým, z neha.ž hradí :nutná 
vydání č. 15376 (Úr. sb. é. 2.793); v témž smys'lu č. 16224. 
za nemo'Vi,tou věc ve -smyslu vlád" flař. Č. 251/1935 nelze pokládati dům, 
v němž jsou mimo dv:a byty obý'V-a:né -dlužníkem a jeho. rodinou, čtyři 
další byty pronajaté nájemníkům Č. 16224;v témž smyslu č. 15376 (úr. 
sO. č. 2793). 
i když jde o exekuci, vedenou proti veřejné obchodni spO'lečnosti na 
nemovitost jí knihovně p-ři'Psa,nou, malí v;eřejifl.Í obohodfní spO'lečníci ná
rok na výhody, .poskytované vládními ifl'ařízeníml Č. 251/1935 éli 77/ 
1936 osobám ,nezaměstnaným č. 15520 (1Jr. sb. č. 2891); v témž smyslu 
č. 14552 stram zák. č. 34/1934. 
podleiPře~pisů "lád. noř.č. 251119:15 a č. 7711936 nelze odložíti výlm" 
vyjevovací přísahy uložené nezaměstnanému dluž,níkovi podle § 70, 
odst. 3 komk.ř. č. 15807 (Úr. sb. č. 3097). 
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Dodle vlád. na,ř. Č. 77/1936 nelze odložiti opětnou dražbu Č. 16412 COr. 
sb. č. 3498); srov. č. 1443,2 (Úr. sb. č. 2134). 
podle § 1, odst. 1 vlád, 'nař. Č. 77/1936 může e~ekuč.ní s~ud konat~ na 
jak5rkoli podnět i 'z úřadu ~filO,VU šetř~ní'v-zd,a neJ~?~ ~p~'ll'eny pO~l!unky 
pro- o.dkI~d dražby, a podle vysledku- ~etrem ~odloZ1tl l'~ -1 ~ mO'CI uredm, 
třebas před Hm byl pravoplatně zamltnu-t navrh ,?ovmueho -na odklad 
draiby Č. 17031 (Úr. sb. č. 3994). 
pravoplatné zamÍt-nutí návrhu na odklad draž,~y ~ne'Vadi věc,~ém1:iv vyří
zení opětr.ého návrhu pOiVilIliných: na -odklad zel mena tehoy, lesthze byl 
pŮVOdní návrh na odklad dražby zamítnut proto, že ,neby~a ~ehdy. do~ 
kázána zaměstnanost povinného po 28. únoru 1931, a uyedl-h. povl,~ny 
v Qlnom návrhu podrobná ;da1!a, kdea kdy by,l po uvedenem dm za!mesi
námč. 17031 (Úr. sb. č. 3994). 
§ 4: 'lMta ,podle § 4 odst. 1 vlád.nař. Č. 77j1936 je lhůtou procesniho 
práva o- níž .platí u~tano'V,e'llí § 89 org. zák., že se do lhUty nezapočí
távají' dny poštovní dopravy č. 16.786 (Úr. sb. č. 3,749). 
návrh 'u-a odklad exekuce byl učiněn včas, byI-li podán ,nejpozději osm 
dni před nařízeným prodejem na IP-oštu č'. 16786-' (IÚr. sb. Č. 3749). 
§§ 7, 9: v exekučním řízení odl0'ženém pod~e § 9 vlád. nař. Č. 77/1936 
lze pokračovati zejména za podmúnek 'Vytčených v § 7 řeč. vlád. nař. 
Č. 16133 (!Úr. sb. č. 3311). 
§_ 12, odst. 1: nezaměstu<Lnými ve smyslu § 12, ,odst 1 ř.eč. vlád. :fiIař. 
j:sou za'ostatních podmínek tam vytčených též OSOby, jejichž příjmy se 
neztenčily dúsIedke:m hospodářské krise, tedy i k.dyž také :před hospOr 
dářskJou 'h,-risí měli zaměstnáni stejně omezené nebo stejně střídavé, jako 
malí za hospodářské krise, neho jejichž příi:my již dříve nestačily na 
slušnou výživu jejich a osob, které proti nim mají zákonný nár'ok na 
výživu Č. 16558 (Or. sb. Č. 3576). 
odst. 2: nezaměstnalllým ve smyslU § 12, odst. 2 vl. ,na'ř. Č. 77/1936 ,není, 
kdo se vskutku nevzdal SiVé výdělečné činnosti,_ nrýbd dále koná práce 
patřicí do oboru jeho dosavadní činnosti, třebas i'en občas a příle~i
tostně; nerozhoduje, zda má z :nich -příjem 'Větší či menší Č. 16272 (Ur. 
sb. č. 3400). 
nez'a:městrtaný 'Ve smyslu § 12, odst. 2 vlád. nař. ,č. 77/1936 jest toliko 
ten, pro- koho. byly skuteónou příčinou llluÍ!nosti vzdáni se výdělečné 
činnosti 'V'šeo'becné hospodářské -poměry, nikoli jen hospodářské poměry, 
týkající se jeho .osoby a ,nastalé před všeohecnou hOSipodářskou krisí 
č. 16275 ('Or. sh.č. 3403). 
posouzení ho-s:podálřských ;poměrů -přísluší soudu, který není po té 
stránce vázán názorem jinéh~ úřadu Č. 16275 (Ů'r. sb. č. 3403). 
propachtováni živnosti nelze klásti na roveň vzdámi se výdělečné čin~ 
nasti ve smyslu § 12, odst. 2 vlád. nař. Č. 77/1936 č. 16343 (01'. sb. 
č. 3449). 
vzdáti se výdě:leóné činnosti ~nOJmeoá pozb)rti jí jako zdrOje příjmů 
Č. 16343 (Or. sb. Č. 3449). 

Nezaměstnanost a ,podpora v nezamestanosti _(státní -příspěvek k ,ní) viz heslo: 
'P,odpora v nezaměst.n'anosti. 

- a § 7 zák. čls. 76/1935 'liz heslo s'I'Htkové obchody. 
Nezapsaná veřejná obchodní společnost viz heslo: ex e k u c 'e (§ 11 ex. ř.). 

Nezbytná cesta viz heslo: ce s t a ne z h y t ná. 
N""datnost viz hesla: náhrada škody (§ 1315 obč. zák.) a právnická 

osoba. 
Nezletilý viz hesla: dít ě, '1 e g i ti m a cen á ,s led. -5 ň a t k e m, n á ,h r a' d a 

škody, nesvéprávný, otec manžel,ský, ;n"ema'llžels_ký, -po
ruč'e,nský soud, výživné; způsobilost ke sporu. 

Notář (odpovědnost) 
369 

Nezmocněné jednatelství viz hesla: jed n a tel s tví ,11 e z moc n ě n é, ,ll á 'k I ad 
:p o dle § 1042 o b Č. zák., spr á v a pro vad y, v e r s i o i ,o r e m. 

Nezpůsobilost k právtÚm činům viz heslo: nes v é .p r á v Jl ý. 
- k práci viz heslo: v Ý ž i v n é. 
- ke sporu viz heslo: způsobi.Jose ke sporu. 

Německo viz hesla: e.x e k u c e (§§ 79 a nás 1. ex. ř., v y k o n a tel n o s t něm. 
exekučních titulů v tuzemsku, pojištění smluvní. 

Nicotnost smlouvy viz heslo: 'll e,p I a tnos t s m '1 o u v y. 
Noclehárna viz heslo: doba pracovní osmihodinová (§ 12 zák. é. 91/ 

1918). 
Nocležné viz heslo: ,p o d cl 1 u Ž.ll i k. 
Noční hlídač viz heslo: z a m ě 5- t II a 11 c i o b e c n í. 
Nosič (nádražní) viz heslo: d 'o.p r a važ e I e z fl i čn í. 
Notář: náměstek notáře, i když vede samostatně noiářskou agendu, representuje 

notáře a jest jeho úkon pokládati za úkon notMe samého Č. 14068; stejně 
č. 3416. 
j a k o p r á v n í z á s tup ce: v p r a c o v n í c h s P o- rec h hodnoty 
menší než 1000 K jsou i notáři vyloučeni ze z~stupování, jestliže si vymí
nili odměnu za zasullpoiVá.ní Č. 15306. 
jako soud,ní -komisař viz též níže hesla: notářské poplatky, 
od'povědnost notáře. 
slyšení účastníků podle § 125 nesp. pat. nemusí se státi soudem samým, 
stačí, že se stalo notárřem jako soudním komisalř,em Č. 15582. 
o odmítnutí Hotaře jako soudn,ího komisaře platí ,'Předp.isy o o-dmitnutí -soudců 
Č. 15690. 
projev notáře, učiněný v podání řízeném na po.zůstalostní soud o přisou
zení ,útrat za jeho dřívěj~í činnost Jako soudniho komisaře, že 'po-zůstalost 
nebude v dohledné době vyřízena, poněvadž Je projednávána advokátem, 
může odůvodn~ti skutkovou podstatu neka:lé -s.outěž,e !podle § 1 zák. p. n. s. 
Č. 16852. . 
odpovědnost notářů: veřejný notář jesi majiteH směnky odpov,ědný za škodu 

způsobenou tím, že - ač by,I včas požádán - předložil směnku k vý
platě a učinilI protest pozdě, domnívaje se, že den 2.fi. prosince je svá
tek státem uznaný, Č. 14625. 
stát -neOdpovídá za škodu způsobenou notářem, který sice jednal v :pa
zů-statosti, z níž věci z,pronevěřH, j~ko soudní komisař, avšak uscho~ 
vání věcí, -jež pak zpronevěřil, převzal na základě zvláštní úmluvy s dě
dicem, jemuž by-la odevzdána správa pozůstaIostníh:o- jmění Č. 16177. 
jestliže notář nesplnil přikaz strany, aby vlo'žil iua nemovitosti zástavní 
právo pro její pohledálVku v určitém pořadí výhradně pro ni S3Jmll, a dal 
v témže ,po-řadí zjistiti zároveň i pohledávku jiného věřitele porušiJ. po-
vinnosti uložené mu § 1()()()g obč. zák Č. 16195. ' 
stra'ně, která nic neučinila v rozvrhovém řízení 'o výtěŽ'ku nemovitosti 
k d.osaženÍ výhradného uspukojení celé pohledávky z nemovitosti v za
psaném pořadí, nelze přičítati vinu nebo spoluvinu nedop-Juštěl-H 
knih;:n~~í stav jiného }~zhodll'u~í exekučnÍ-ho soudu ,než' to, že přikázal 
z vytezku za exekucne vydrazenou nemovitost jen poměTnou částku 
připadajíci na její pohledávku Č. 16195. 
vzájemu)"r poměr nároků na náhradu- škody .přislušejícich kupiteli proti 
n,otáři ex delicto a proti prodateli z trhové smlouvy Č. 16220. 
no!á~ odpoyidá za škodu vznjklo~, <tím, že '!1'eupozomi,1 kupite'le -při s~ 
ps,am kupm smlouvy na nebezpecl plynouCI z poznámky pořadí která 
vázla lIla kupované realitě Č. 16220. ' 
za -kandidáta notářství u něho zaměstnaného odpovídá notář podle 
§ 1313 a) "hč. zák., nikoli podle § 13150hč. zák.č. 16220. 
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Notái' (odpovědnost) 

ve sp.oru o náhradu š.kody, vedeném prodatelem proti notáři (natář
skému substitutovi) z porušení převzatého závazku, že trh orvou smlouvu 
smluvci již podepsanou nedal zapsati do veřejných -knih, dokud kupite-l 
nesloží zbytek trhové ceny, ale pod podmínkou, že bude hroz,iH nebez
pečí, jest nutnO' zkoumati, zda se z,řetelem na ne'lmihovní dluhy pro
datele a -na chování jeho nekn~ho'Vních věřitelů bylo se obávati, že 
v knihovním stavu, nebude-li trhová smlouva do kn~h zapsána, nastanou 
takové změny, že z ni.ch hrozí kupite'li vážné nebez,pe'Či č. 16335. 
zavázal-li se Illotář klientovi, kterému svou liknavostí .při podá,ní knihovní 
žádosti k prorvedení trhové smlouvy z.působil škodu, že to zaplatí sám, 
jde 'o platné uzná,ní; v takovémto případě nezáleží. .na tom, zda poško
ze:ný může dosíd náhrady od svého smluvce, či nikoli Č. 16672. 
notář p,ověřený smluvci provedením knihovního prárvního jednání jest 
povi,nen- podati knihovní žádost bez zbytečného prMahu, třebaže nebyl 
upozo:mě:n na naléhavost věci; neučiní-li ta:k, odpovídá za -škodu vznik
lou nabyvateli nemovitosti tím, že nemovitost byla v mezidohí zatížená 
zástavním právem pro věřitele zcizitelovy; vznik škody v takovémto 
.pHpadě a její výše Č. 16690. 
notář j'e povinen. provésti věc mu .přikázanou bez zvláštního zmocnité
lova upozomění na naléhav'O's,t věci s potfebným ll> r y chl e II í m a vy
ko:nati v mezích zákona vše, co zabez:'}JečÍ' co možná úplné dosažení za-
mýšleného účelu č. 16717. . 
měl-li notář po-dle příkazu d<l!ného dlužníkem i věřitelem sepsati kauč,ní 
listinu a prorvésti její knihovní 'Vklad, odpovídá z,a; škodu vzešlou věři
teH tím, že sečkali - ,neby!lo--li jinak pfekáž:ky - ,na žádost jen dluž
'I1i>kovu s podáni:tn knihovní, žádosti několik dnů, třebas byl d1užník jed
ním ze zmo.cnitelů notářových č. 16717. 

Notářská komora: není -právnia1mu osobou č. 15591. 
Notářské poplatky viz též heslo: not á ř. 

tpo,pl'atky notáře jako soudrnrho komisaře vymáhá výhradně soudní úřed
ník, ustam,ov,ený k vY1máháni soudních poplatků, a to exekucí na movité 
jméni poviill'ného-; chce-li soud vésti exekuci na nemo:vi-té jmění, musí 
se obrát.iti ,1O,a fina:nČlní pr;otkuraturu, nemů-ž"e vš'ak zmocniti notáře, aby 
sám vedl takovou ex,ekuci č. 16025. 
usta,o,ovBní § 111, odst. 3' jedn., ř. ne'1ze užíti na' notáře jako soudního 
komisaře č. 16025. 
pozů.stalostní soud není Diprávněn zmooniti ,notáře, aby vedl exekuci na 
nemovité jmění po'Vi'uného k vymo'žení- poplatků, přiznruných znalcům 
v pozů.stafostnJm řízení č. 16025. 
útraty za p'rojednání pozůstalosti, které p.řísluŠí notáři jako soudnímu 
komisaři, nei'sou pohledávkou za po-dstatou (§ 49 ,č. 4 konk ř.), byly-li 
úkOlny soudního komisaře v)llkonány před prohlášením konkli'rsu na 
. imění, IPozůsta,losti; nejde o obohacení ,konkursní podstaty, nýbrž o obo
hacení pozůstalosti č. 16423. 

Notářský spis: j a k o e xe k II Č TI i ti t II I (§ I, č. 17 eo<. Ť., § 3 zák. č. 75/1871 
ř. zák.) viz heslo: exeku ce (§ 1, č'. 17 ex. ř.), dále viz hesla: po
j ! š t ě n í sml u v n í, pře v zet i pll n Č fl l, sml o II van á j f:: m fl í, 
sm.Jouva v'e prospěch třetích osob. 
§ 1, pIsm. a) viz též hesla: s m} o u v a s'v a te b '11 f, v ě II o. 
-platnost smíru, jímž by·i upra:ven jen zp'Ů'sO'o pJ.nění práva bytu, přislu
šejídho :podje svatební sfnlouvy, oneni závislá na formě flotářské-ho- spisu 
č. 13204. 
s,].ib v)'pmvy (§ 1231 obč. zroc.) přes meze zákonné rp{)'vinnosti k vý
pracvě, <tf tu tak,ová povinnost vůbec ,nebyla, ať byla po právu jen menší 
měrou, j-est považovati za darování bez odevzdání, které vy-ž-a.duJe formy 
notářsk&ho spisu č 13249. 
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vrácelní vě,na, zřízeného bez notářského s.pis-u a manželu odevzdaného, 
lze žáda,ti jen za podmínek uvedených v §§ 1229, 1264, 1266 obč. zák. 
č. 15193. 
písm. b): bylo-li podkladem vydáni směnky :právní jednání neplatné 
podle předplsů § 1, písm. b) zák. č. 76/1871, nevznikl mezi 3mluvci 
Iplatný závazek směnečn~r Č. 14615. 
pokud postup p~hledávky mezi manžely vyžaduje notářského spisu 
č. 1506l. 
dohoda manželů, že leden z nich vynalo'ží potřebnou částku na úpravu 
domu patříciho druhému manželovi, za to, že mu postoupí ideální po
lov.ici' toho,to domu, nevyžaduje for-my notářského spisu č. 15587. 
písm. d): skutečné ode-vzdáni (§ 943 obč. zák.) viz heslo: 
dar. 
jestliže je darování pokládati za obchod podle čt 273, obch. zák., není 
k platnosti darovací smlo.u'Vy. bez skutečného udevzdání po.třebí formy 
notářského spisu č. 14286; srov. č. 7197, 8972, 11185. 
k darování !nábytku odevzdaného nezletilým dětem není třeba ani no
tMského spisu, ani soudního schválení Č. 14858 . 
k právnímu jednánf, jímž postoupil otec svůj nárok na služební pŮ'žitky 
dětem a' jehOŽ dův'odem byl nárok .dětí -na výžiVU, nebylo třeba formy 
notář:ského spisu ani schválení opatroiVi11ického soudu anl zřízení opa
trovníka Je činu č. 13626. 
podle zák. č. 58/1906: -k vzdánÍ- se podílu společníka spplečnosti s -TU-
čenfm omezeným se vY'žaduje notářský spis č. 14008. ' 

Nouze (§ 154 o,bč. zák.) viz heslo: výživné rodi,čů. 
v€ 'smyslu §. 1043 obč .. zák jest nouze, vyvola!ná nebezpečím rázu elemen
tám:í-ho-, jemuž nelze čel-Iti obyče}nými prostředky Č. 15259. 
pokud nejde o společné nebez,pečenství ve smyslu § 1043 obč. zák. č. 15259. 

Nouzová práce 'Viz heslo: s ml,o u v a s lu žeh n í, o prá vn ě n i k dovolán Í. 
Nouzové území viz heslo: zem ě děl c i. 
Novace a vyrovnáni viz rozh. č. 16406 u hesla: vyrovnání. 

. forma notářského 'Spisu ,není podmínkou platnosti smíru, jímž byl upraven 
jen způsob plnění práva bytu, příslušejícího podle svatební smlouvy j tímto 
smírem nenastala na-va-ce ve srny-solu § 1376 obč. zák. č. 13204. 
pl"emě-nou pohledávky na zaplacení klllp'ní ceny v pohledáVku :ue zápůjčky 
z au i k á pro:datelova výhrada vlastnictví, neby:l-lJ stanoven opak č. 14531. 
vyúčto'Vání starého dluhu, připočtení jiných dluhů a vystavení nového dluho
pisu o nové jednotné jistině zakládá .po' ipřípadě novaci pod-Je § 1376 obč. 
zák.; n.ení-li jinak ujednáno, zaJniká smlou'Vou o obnovu í ručení rukojmího 
a plátce č. 15452. 
právní povaha soudního smíru Č. 155-85; srov. č. 16543 . 
j,est posouditi !}Jodle oko'lností jednotlivého .připadu, zda soudní smír (§ 204 
c. ř. s . .) jest 'novací, či nikoliv č. 16543; srov. c. 15585. 
neby.l-li soudním smírem změněn anli právní důvod, aJni hlav:nÍ předmět po- . 
h:ledá'vky, nejde' o novqci ~e smyslu § 1376 ohč. zák. č. 16543. 
1] pochyhnosti není přijetí směntky -na dluh obnovou (rnovací) dluhu (§ 1376 
obé. zák), nýbrž jeho. upevněnímj pouze z toho, že věřitel zpe-něžil směnky 
přeVOdem na třetí osoby, že přijato.u valutu připsa:l dlu:lmi'ku k dobru a 
podle toho vypočetl saldo dluž'níka, nelze usouditi, že věřitel přij-al smě,nku 
na místě plaoení č. 16645; srov. č. 11759,5689,4559; jinak č. 5938. 
umluví-li věřitel s dluŽlníkem jiný způsob zúčtování teprve po provedeném 
vyúčtováni plateb, nastává obnolVenÍ původni pohledávky; taková dohoda 
působí pouz~ mezi smluvc-i, nikoliv i :proti jiné osobě {s.po-ludluž:niku), jež 
k ni <nepřistoupila č. ] 6869. 
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NOvé motorové vozidlo viz heslo: poj 1 Š t ě TI í sml Ll V TI í (§ 67 zák. o poj. 
smlouvě) rozh. Č. 13173, 14188, 14828, 16375. 

- okolnosti v,iz_heslo: TI o v oty. 
Novela o právu manželském viz heslo: T o z 1 II rk a m a II žel s tví. 
Nově najevo vyšlé jmění viz heslo: P o z ů s tal o s t (§ 179 nesp. pat.). 
Novoročné viz he&lo: r e m II :n e r a c e. 
Novostavba: :kypiteI novostavby nemůže se bez zvláštní úrnhlvy domáhati proti 

prodateh ,náhrady nákladů na pořízení chodníku ohrady kanálu a dlá'žděni 
části dvoru č. 14056. J} 

Novoty: ve sporném řízeni: zruš~1-1i odvolací soud rozsudek soudu prvé stolice 
pro zmatečnost, (§ 477 c. ř. 5.), mohou strany přednésti nové skutečnosti 
a průvody č. 16112. 
k pm-kázá:ní důvodu zma1e6nosti podle §§ 477, Č. 4 a 5 c. l. s. mohou se 
strany dovolávati skutečností, ,které ne,byly předneseny v hzení před prvou 
stolicí, by.l-li o nkh Odpůrce včas. zpraven (§§ 467, C. 4 a 468, odst. 2 
c. ř. s.) č. 16561. 
v řizení opravném vůbec: l}JřecLpisy zákona Č. 240/1924 Jsou právem velícím 
a jest k nim pfihližeti z úřadu; 'není proto na závadu, že udě·Jení přfro:čí by.lo 
urplati1o'Váno teprve v odvolámÍ č. 13167; ,srov. Č. 15403, 4655, 
jestliže po-dle ustanovení všeobecných pOjistných pod-mmek, shodného 
s § 32 zák. '0 poj. smlouvě č. 501/1917, podle kt;erého musí ,pojisUtef který' 
se odvolává 'na Iprůpadní dOlložku pro poruše'ní be1)pečnostního sml~vního 
usta:umr.ení, dokázati, že -.poiistn~k takový předpis rpnmšH a že se p-ojistitel 
v měsfč'ní lhůtě, v které se dovědél o porušeni oné závazn'Osti, na' .průp.adní 
ru:}ožku odv;olal aneb v téže době pojistnou smlourvu vyp.ověděl, nejde' O' ne
pnpu~~nOt~ 11.?votU .. (§.§ ~2,~ 50~ c.J. s.), uplatni,l-H pojistník teprve v oprav
mém nzem, ze PO\llstitel re-ceny du-kaz neprovedl č. 14147. 
soud nemůže z úřední ,povinnosti p-řihlédnouti k nenamítané obraně vice 
souložnHců (exceptio piurium cO,fllcumbentium), přípustné p-odle fíšsko
,německého práv.a č. 15352. 
k předpisům vlád. nař. č. 160/1934 o bytovém hos:podaření obcí a obecně 
prospěšných stavebních sdruž·ení j-est jaJko k 'Ořeodpisům donucovadm .při
~.\ížeti, třebas ~yly j'e.jich po'dmínky tvrzeny· teprve v orpravném řízení 
c. 15403; srov. c. 4655, 13167. 
v řjzení ~odvolacím (§ 482 c. ř. So): k pojmu novot ve :;:myslu § 482, odst. 2 
c. r. s. c. 14672. 
bylo-li vyrovnací řízení o jmění žalovaného pravoplatně skončeno již před 
vynesením rozsudku soudu prvé stolice, po ptřfipadě před ukončenLm ústního 
jednámí v prvé stoHci, aniž žalovaný vznesl námitku vyrovnání :před prvým 
soudem, nemohl soud k vyrovnámÍ přihlížeti z úřadu a iest ,námitka vyrov
nání vznesená teprve v odvolální Oipožděná č. 13400. > 

v dovolacím řízení (§ 504, ,odst. 2, c. ř. s.): ani v pra,covn-íc'h sporech podle 
zák. Č. 131/1931 nejsou novoty v dovolacím řízení přípustné č. 13274. 
ke skutečnosti, přednesen.é teprve v dovolání, 'll'emúže -dovolací soud při
hlížeti ani tenkráte, když ji odpůrce dovolatelův připustil v dovolací odpo
vědi Č. 15528. 
k -otáR:ce pří-pustnosti novot v dovolacím řízení Č. 15830. 
o skutkových ukolnostech, jimiž jest v dovo,lání doiičován'a nepříčetnost 
procesní strany, jsou dovole,ny novoty a {z'e o nich provésti důkazy podle 
§ 509 c. ř. s. Č. 15830. 
v.~ení dop1ňova~í~ ~§ 496, Č. ~ ,co ř. s.): :rušiI-li do",o!tací soud rozsudky 
ntzsloC'h stolIc ,a vratl,l vec.k dopl:nem (§§ 49'6, c. 2 a 513 c. ř . .5.), není v tomto 
doplňovacím řízení dovoleno změniti žaLobu ani za souhlasu stran ,č. 15727. 
v řízení před p-rncesním soudem .nařízeném 'Odvolacím soudem (v -ro:zlu
ko'Vém sporu) z dů-vo-du § 496, č. 2 c. ř. s. ne,Ize ž-rtlohu opříti. o nový žfťlobni 
dtlV'od (rozlukový) Č. 15847. .. 
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v rozlukovém řízení: meze vyšetř,ovací zásady (a tudíž i zákazu novot) 
v rozlukovém řízení č. 14835. 
v rozlukovém řízení neplatí zákarz :novot v opravn.ém -říze,ní co do zjištění, 
zda uplatňovaný a nižšími stolicemi uz,naný rozlukový důvod jest odůvod
něn, plati však, "kdyby šlo o to, aby se v opravném řízení ,přiVáděly k plat
nosti nové skuteónos1i, jimiž má býti důrvod rozl'U~kový dokazován č. 14192. 
v řizení obnovovacím a obnoveném: v žalobě o obnovu podle § 530, Č. 7 
C. ř. s. nelze uplatňovati skutečnosti, které z.llla;me,naJjí změnu žalohniho dťt
vodu základního sporu č. 16107. 
v obnoveném řízení jsou vyloučeny nové skutečnosti, neSlpadající -do rámce 
důvodu, pro nějž byla obnova po'Vo·lena; nejde po- případě o nový žalohni 
důvod, -vede-li se v žalobě o· obnovu základního sporu, opřeného o vydržení 
služebnost,i, jak,o nový důkaz listina (smír), jejiž obsah podporuje pův:od-ní 
žalobní důvod č. 16107. 
v exekučním řízeni: k Mzení povinného ry rekursu proti povoleni exekuce, 
že by-l ochoten zaplatiti vymáhaný .dluh cizozemského vymáhajícího věřitele, 
že však nedosáhl souhlasu NárodJní banky, nelze při'hJížeti pro zákaz .novot,. 
není-li vatrno ze spisů, ·iIa jejichž podkladě rozhodoval první soud č. 13991. 
k zahájení vyrovnacího řízení o dluŽlníkově jmění je při povol'Ová11'í exekuce 
přih1í!Žeti z úřr,du a musí k ní .přihli-žeti i rekursní soud, zvěděv o ní z pří
pustného opravného prostřed}{.u, třehas nehyla .polVolujícímu soudu známa; 
nejde' o nedovole,nou novotu v rekursním ří,zení č. 14014; s-rov. č. 10796, 
11048, 19637. 
v knihovním řízeni: § 126, odst. 2 knih. zák., podle něhož nesmějí býti v. re
kursu činěny nové údaje, nepozbyl platnosti ustanovením § 40, odst. 3 zák. 
Č. 100/1931 Č. 13692,. . 
v nesporném řízení viz heslo: nes por n é říz e n í (§ 40 zák. č. 100/1931). 

Nový nájemce (§ 31, Č. 4 zák. o ochr. náj.) viz heslo: och l' a n a ,ll á j em ní k ó. 
Nucené vyrovnání viz hesla: k o fl. k u r s (nucené vyrovnání), r II k oje mst v Í, 

smě n k a (rozh. č. 15754). 
- zastupování advokátem viz heslo: a d v Q. kát. 

Nutná výživa rod~čů viz 'heslo: v Ý ž i v n éro dič ů (rozh. Č. 14824). 
Obal nákladu (zboží) v že -1 e z TI. i ční pře op r a v ě viz heslo·; d O' po r a važ- e

lez-niční rozh. Č. 14239, 16162. 
~ zboží viz heslo: s o i.l těž ne k a 1 a mzh. č. 16376. 

Občanství státní viz též rozh. Č. 15861 u hesla: i s r a e I i t -s k.á II á b o i e·n s k á 
s op o I e Č 'll o s t. 
význam nepředložení osvědčení o státním oočans.ivi v rozlukovém sporu 
Č. 16870. 
soudy jsou ev 'k,aždém rozIukovém spor\l povinny hned .při jeho zahá
jení a nestalo-li se tak, v každém období rozep.ře zkoumati z úřadu 
státní příslušnost st-ran Č. 16670. 
tuzemská státní příslušnost je řá'dně dokázám:a ,osvědčením přísLušného 
okresního úřadu a jest povinností toh-o, kdo podává žalobu, předložiti 
takovéto osvědčení č. 16870. 
není-li státní .příslušnost dokázána osvědčením o stát. abčanstvJ., .není 
žaloba o rozluku· manželství způsobilá k řádnému projednání č. 16870. 

Obec viz též hesla: s I tl Ž e b n o s t, z a mě s tn a ne i ob e c·n í. 
Brno viz heslo: Brn o. 

exekuce proti obci v,iz heslo: exekuce (§ 15 ex. ř.).· 
ob e c n í pod,fl i k Y viz ·heslo: ob e c n í pod n i k y. 
P o řad p r á v a pro t i ob c i viz heslo: po o řad p r á v a (o b e c). 
Praha viz heslo: Praha. 
přirážky k státním daním viz heslo: obecní přirážky. 
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a s'P o 1 e č e 11 S t vos t a veb :fl í viz heslo: s pol e č e 11 s t v o '5 t a
veb 11 í aby t o v é. 
a st a veb'l1 i ,ř á d viz heslo: s t a veb 11 í řád, 
veřejné cesty viz hesla: cesty veřejné, cesty s právem 
v e ř e j n o s tj, 
obce jsou »veřejnopr.ávními kOl'poracemi« ve smyslu § 23 zák. Č. 204/ 
1932 č .. 14825. 
nařízení o v y k 1 i z'e II í, vydané podle § 125 staveb. ř. pro čechy 'č. 5/ 
1889 čes. z. z: obecní -radou obce jako stavebním úřadem první stolice 
není exekučním titulem podle § 1 ex. ř., i když okresní úřad potvrdil 
jeho vykonatelnost Č. 1434l. 
fučení měst, jež vznikem našeho státu by.lr. rozdělena, za závazky 
vzniklé Ipřed rozdělením Č. 14705; srov .. č. 16432. 
odklizeni stavení, zřízeného s výhradou odklizení na obecním pozemku 
se svolením obce č. 15205. 
podmínkou zápůrčí žaloby (§ 523 obč. zák.) 'Proti obci jest, že si obec 
osobuje služebnost, to jest právo na cizí' věci z duvodu soukromoprav
ufuo Č. 16362. 
obec si neosobuje soukromé právo služ~bnosti cesty p'řes v.Jastn]kÚ'v 
pozemek~ h~jí-1i sv~bo~,né užívání ,cesty z dtlvodu, že .Jde o cestu s prá
vem, v ~ ,r ~ 1 n o s ! 1 (ze souk-romeho ,pozemku bylo od 'nepaměti veřej
nos~l UZIV~n?) j 'l:revzala-li obec v takovém případě hájení práva cesty 
zya led~?tl.lve ob.c~ny, ~nez:t1'amená to, že si osobuje služebnost samu) 
trebas Jl JednoŤ11vl obeané vyvozovalii z -důvodu soukromo.orávrního 
Č. 16362. . 
podle exekučniiho titulu proti obci nelze vésti exekuci ,na j mění osady 
Č. 16402. 
soukromoprávní majetkové poměry obce, jež vznikla z 'osadv odlouče,-
ním se od dřívější obce č. 16432; 5'r.ov. č. 14705. . 
osada, jež jako právnická .osoba muže býti podmětem soukromý~h olb
čallských :práva závazků, není smluvlky,ni při smlouvě uzavřené mezi 
třetí osobou a politickou obd, k níž osada náleží č. 16432, 
třebas zadání obecních objednávek několika podnikatelům kteří [Oe o ně 
spole.~~ě uCház;1iy jako pracovní společenství, nebylo schváleno okres
nu~ :tr~dem prav,e z taho důyodu, že jeden člen společenství (společník' 
verejn:e obch'Od~l sp,olečnostI, která byla ve společenství) je Nenem 
obecmho zastulpltelstva (§ 5, odst. 3 zák. Č, 76/1919), není bez dalšího 
p'-?cUdadu rnkotná ysml'auv,a (§ 879 obč. zák.) č,lernu pracovní-ho spo
ley~ens!ví o tO?I' y ze yzadanou práci budou ve skutečnostÍ! plrovádě~-, 
vs!chnl ~lenove, ze vsaik navenek bude vystupovati to.liko pracovní SpD
lecenstvI hez .onoho svého člena, Ikterý je zároveň členem obecního za
stupitelstva č. 16723". 
p,0uze tím, že, se 'Osa:da stala samostat,nou obcf, nenastala zrněna v je
JI~h dosavadmch maJetkových právech a soukromop:rávní,ch poměredl 
nyhrž po,~~e 'je veřejno.prá'Vlni fu-nkci bývalé osady; tak'Ůváta změn~ 
pouze ·pohtwke funkce původní osady nemá sama v záp,ětí _přechod sou
,kromopráv,~fch .závazků s dřívější ob.ce, k níž osada náležela, na novou 
abec, nedoslo-h k rozdělení společného jmění' a společný'ch břemen ve 
smyslu § 3- čes . .obec. zHz. ,č. 16432. 
odpovědnost obecních ft.mkcionářů (o b e c. s-t a r o sty, resp. čl e n 11 
obec. rady, zastupitelstva a pod.). 
rpadle zák. .o úpravě finančního hospodářství obci 
c',329/1921 (-ne',správným ,vedením ,orbecníha finanč
nl~:~. ~'Ů',sp?dařství, §§ 5, 16 řeč. zák): pf_esun ko.mpetence 
v pneme nalezu o náhradě škody na ,a~res.ní, 'resp. zemské výbory, sta-
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noven)' v odst. 5 § 19 zák Č. 77/1927 a č. 169/1930 se týká je,n před-
4Jisů o rozpočtu (§ 10 zák. č. 329/192'1); jinak však zůs.tala ,nedotčena 
ustano.vení §§ 4, 5 a 99, zák. č. 126/1920 ve znění zákona č. 125/1927, 
:podle nichž a povinnosti -k <náhradě Škody ,pořadem stolic rozhodují 
okresní resp. zemské úřady č. 16678; srav. v témž smyslu rozh. Boh. 
A Č. 10401, 12~09, 12874. 
zdali žaloba obce o náhradu škody proti obecnímu funkcio.náři (obec
mímu starostovi) byla ,podána včas anebo zda je promlčena, jest po
souditi podle dne, -kdy nabyl ,práV\ní moci výrok dohlédacíhO' úřadu 
o .povinnosti -k náJhradě škody Č. 14347. 
námitkou, že zodpovédnost obecnrho funkcionáře pominula uplynutim 
lhůty uvedené v § 16, adst. 6, ne muže se soud zabývati, bylo-li pravo
pla'tně správními úřady již rozho.dnuto a povinnosti ,k ,náh-radě škady 
Č. 14347. 
o P o v i n n o s t i k náhradě škody rozhoduje dohlédací úřad i tehdy, 
když starosta abee zemřel .před rozhodnutím řečeného úřadu Č. 14998. 
předpisy zák. č. 329/1921 o uplatnění nároku ,na náhradu škody proti 
obec·ním funkcionářum platí i tehdy, jde-li a :příp,ady trestných činů 
Č. 15667. 
,náhrada škady, zpusobené čteny obecního zastupitelstva při hlasování 
p'o.rušenÍm předpisů § 48 čes. obec. zříz. Č. 1547'9,. ' 
k vydání, resp. přezkoumání nálezu a _povinnasti o.becního starosty 
k náhradě škody, zpŮSObené nedbalým dozorem na abecního !pokladníka, 
je příslušný o'kresnÍ, resp. zemský úřad Č. 16678. 
ukradnutím obecných peňazj" prechnvávaných ,v jej pokladnie~ hod maly 
byť po.dľa administratív'nych t1fedpisav L!lažené LI pei1ažného ústavu 
Č. 16757 (Úr. sb. č. 3692). . 
rozhodnutie admi.nistratívneho úradu, ktor~'n! bol a v takomtO' prí,pade 
vy,rie'knutá zOdpovednosť starostu a p,o.klad-nika o.bce za škodu vzniklú 
obci ulkradnutím obecných peňazí, prrechovávaných v jej pokladnici, 
hod maly byť rpodľa admi-nist~atíVl11ych predpisov uložené LI peňažného. 
ústavu, nie je rozhodnutím podl'a § 5, odst. 5 zák. Č. 329/1921, zá
vazným pre súdy; zodpovednosť t~.'rchto osób posudzuje súd samostatne 
Č. 16757 (Úr. sb. Č. 3692). 
zodp9vednosť obecných funkcionárov (starostu a člen ov obecného za
stu.pitel'stva) z h'ŮSlpo.dárskej správy t)'lka sa aj tak)'lch základin vNej
ného: .práva (fondov), ktoré sú obcoll spmvované, a to bez ohl'adu na, 
to, ·na óom sa tát'Ů správ.a o.bce zaikladá Č. 27D1-6 (IOr. sb, Č. 3-866). 
ustanoveni. odst. 7 § 16 (odst. 4 a 5, § 5) zák. Č. 329/1921 platia aj 
na p:rírp'ad, keď obec vymáha na starostovi náhradu škody, ktorú spó
sobH pri správe verejnej základiny (fondu) spravavanej obcou Č. 17016. 
(Úr. sb.č. 3866); srov. Č. 3210 úro sb .• ln77, 1767. 4797, 6331, 6706, 
!0485 a 15667 Sb. 
všeobecný výrok administratívneho úradu o povinnosti k nráhrade škody 
?>,č·lenov o.becného zastupi-tel'stva« nie je výrokom, vydaným proti indi
viduálne určenej osobe v smysle § 5, odst. 4 zák t, 329:/1921, a ne,
hudí sa vóbec .na tn, aby súd na je-ho základe podľa odst. 5 cit. § 5 
moho! pokrai'ovať č. 16897 (Úr. sb. č. 3820). 
odpovědnolst 'obecního starosty: starosta' obce neodpovídá 
uchazeči o pacht za škadu vzniklou tím, že nedošlo k platné smlouvě, 
ježto. starosta nepředložil návrh .pa-ohtovní smlouvy obcí a ik rozhodnuti 
do.hlédacímu úřadu č. 15839; srov. Č. 1185. 
starosta ohce (o.sady) jest pasivně ,oprávněn ke sp,otu, jimž se třetí 
aso-ba ,domáhá na něm nároku na rnáhradu škody, vyvozované ze svě~ 
mocné bezprávné činnosti starostovy, jen související S výkonem jeho 
veřejné funkce (svémncným zabaJVerním a pradejem úrody, 'náJ,ežejíd 
třetí osobě, pro dluž'ně nájemné [pachtovné]) Č, 16052. 

'I 
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právní jednání obce, správa obecního jmění (§§ 31 a .cl a I š í čes. 
o'bec zříz.; § 10 fin. nov. Č. 329/1921) viz též heslo: obecní 
podniky rozh. č. 13862. 
obecní zastupite'lstvo může pro.jeviti svou vůH a zavázati se jen způ
sobem předepsaným v obecním zřízení, niko.liv činem konkluáentním 
(§ 863 obč. zák.) č. 13862; s.rov. č. 16104, 12563, 8925. 
schválení dohlédacího úřadu nenahrazuje_ smluvní proje'V obce Č. 16780; 
srov. Č. 3975, 432,1. 
skutečnost, že se stalo určité usnesení obecního zastupitelstva (v Če
chách) a jaJký je jeho obsah, může býti dokázána, není-li tu protokol, 
jinými dovolen)'mi průvody č. 13957; v témž smyslu Budw. Č. 9890 A. 
dohoda, kterou obec (osada) v čechá,ch převzala závazek hraditi možné 
újmy těžařstva, povstalé omezením dolového provozu, na-řízeným dozor
čími úřady se zřetelem na vodovod obce, vyžaduje k své platnosti usne
sení obecního za'stupitelstva a schválení okresním výborem Č. 13975. 
usnesení obecního zastupitelstva o 'výplatě novoročného musí se státi 
za podmínek § 10 zák. Č. 329/1921č. 14443. 
náhrady -podle § 103-7, 1041 obě. zák. se nemúže domáhati na obci pod
nikatel, který provedl dílo bez platného u"nesení obce Č. 14660; steině 
č. 7867, 11559. . 
chovatel plemeníků není oprávněn ,požadovati od obce náhradu nálkladú, 
které mu vznikly vydržováním plemeníků za obec, neuzavřel-li s obcí 
smlouv.u 'Ů jejich cho'Vu č. 14984. 
k pojmu obyčejné správy obecního jmění č. 16104; srav. Č. 276. 
k obyčejné správě jmění nálleží toliko úkony, jimiž se provádí již upra
vený způsob užívání majetkového objektu neb disposice s ním, tudíž 
veškeré úkony, odůvodněné obyčeJným během věcí a zpravidla se opa
kujíd Č. 16104; srov. č. 276. 
není obyčejnou správou obecního jmění zcizení projektu silnice, poří
zeného obcí značným nákladem; k odevzdání takového projektu do 
vlastnictví, třebaže do vlastnictví nadřízeného okresu pfevzavšfho stavbu 
okresní silnice za přispění obce, jest potřebí usnesení obecního zastu
pitelstva, nestačí projev mlčky (§ 863 obč. zák.) č. 16104. 
z přijetí nabídky obce - žádajkí podle uSiflesení o.becní-ho zastupitel
stva za směnu obecního pozemku s přidělO'Vým pozemkem ve prospěch 
určitého člena obce s jeho soublasem - státním pozemkovým úřadem 
a z toho, že řečen.ý úřad dal žádaný přídělový po.zemek obci a přiděEI 
směněný obecní pozemek onomu členu, nabyl člen obce přímého' ná
roku proti obci, aby obec směnila svŮ'j obecní pozemek se státním po
zemkovým úřadem za přídělový pozemek· k tomu účelu, Cl'by mu uve
dený úřad mohl 'pozemek obecní přiděliti, nebo aby po obdržení ,přfdě
lového pozemku ,Qostoupila směněný obecní pozemek přímo jemu (členu 
ohce) č. 16158. 
pravoplaÍlný zamítajíci rozsudek, vydaný ve SpOfU mezi obcí a státním 
pozemkovým úřadem, jímž se dotčený ÚÍ'ad domáhal dodržení dohody 
o směně, ,neváže ve Siporu mez,j obcí a členem obce, v němž se obec 
domáhá uznání vlastnictví k -s.měněnému pozemku, ma:byJ-li člen ten 
obecnilio pozemku již pte-d prvým sporem Č. 16158. 
uznaly-li správní úřady, nadřízené obci, pravoplat,ně v,o:pravném řízení 
o bezdůvodnosti námi~ky neplatností podle § 5 zák. ,č. 76/1919, nelze 
k ní .přihlížeti ve! sporném řizení soudním č. 16158. 
r II zn é: pokud jest politickou obec pokládati za stavebnici školy z po
hodlí, přesto-, že při zadání a prováděni stavby školy vystupovala 
místní školní rada a že pro stavbu školy nebyla odhlasována fina,nčnÍ 
úhrada (§ 10 zák. Č. 329/1921) Č. 16309. 
obecní starosta, jemuž byla svěřena řádným z,působem správa měst
ského biografu, pmvozovaného v mezích obecního hospodářství, jest 
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oprávněn k sjednání ,pojistné smlouvy o odpovědnostnim pojištění do
tče-nÚlO podniku, které jest ~bvyklé p~i provoz~ván~ tak?véh~to po.d
oiku; pojistn)' návrh není listmo.?, ktera by v,v t~kovem pnpade musIla 
míti náležitosti vytčené v § 55 ces. obec. znz. c. 16547. 
obecní gerent (vládni kOmisař) (§ 106 čes. obec. znz.): k otázce opráv
nění vládního 'komisaře č. 14681. 
vládního komisaře jest pokládati za O,právněné~o ,k propu~~ě~í obec~íh~ 
zaměstnance ze služeb obce, jsou-li tu podmmky okvamzlte?O ~rusem 
služebního poměru; postup při zrušeni služebnÍ~o pomoeru, melo-ll :po~dl~ 
služební smlouvy rozhodovati o tom, zda tu JSou d?v~dy: ~r~pu~tem, 
obecní zastupite.Jstvo po p'ředchozi}TI posudku obecJ1l' dlscl,phnarm ko
mise k návrhu obecní rady Č. 14681. 
vládni komisař jest oprávněn k "lydání propoušfěcího ná,lezu č. 15559; 
SrD'V. Č, 6494. ' 
úkon vládního komisaře obce, jímž má obci vzn.j~knouti závazek, jejž, je 
nutno hmditi mimo,řádně zá\pů}č'Imu, nená'leŽÍ k úkonům běžné spravy 
obecní Č. 16779. 
vládní korni,sař, který bez pHkazu r.adřizených orgántt z.adává připra\nné 
práce na stavbu nové školni budovy, nezavazuje hm platně obec 
Č. 16779. 
vládní komisa.{ obce (§ 106 čes. obec. zHz.) není bez příkazu nadříze
ného orgánu oprávněn uzavříti smlouvu o koupi nemovitosti za cel:1U, 
,která měla býti uhrazena záJPůF,~:Oll č. 16780. 
smlouva, kterou koupil vládní komisař bez' pří-kazll nadřízeného úřadu 
nemovitost, na níž si musi,laJ obec vypůjčiti, se nestala pro obec zá
vaznou tím že byla dohlédacím úřadem podle § 23 zák. Č. 329/1921 
schválena; 'takové schválení- nenahrazuje smluvní projev ohce a před
pokládá platnost projevu obce č. 16780; srnv. Č. 3975, 4321. 

odpovědnost obce za škodu (chodlník, ulice, veřejné pro
str a n s tví): jestliže sice v době -podání žaloby proti obci v čechách 
o náhradu škody pro zanedbán~ m{stní policie Siprávní úřaq vyslovil, že 
.obec jest Ipovinna 'k .n.áhradě (§ 37 čes. obec. zHz.), avšak potom (ještě 
před vydán.ím rozsudku prvou s,tolicí) nejvyšší správní soud zrušil 1'oz
ho.dnu-rí správního ú'řadu a nařídil nové jednání o 'Věci, jest zrušiti 
z úřadu dosavadní řízení a' odmítnouti žalobu pro ne.přípus.tnost pořadu 
práva' Č. 13162. 
povinnosti posy,pávati v zimě chodník p,řed domem, ulnžené policejním 
řádem městským, není nikdo zbarven již tím, že obec po vyhlášeni Dnoho 
policeíniho řádu sama dávala chodníky posypávati Č. 14378. 
převzaJa-li obec smlouvou, uzavřenou se .3tátní správou želewiční, po· 
vinnost starati se o řádný stav schodiště, jež spojuje nádraží s veřejnou 
cest-ou, ,odpovídá tomu, kdú utrpěl úraz proto, že schodiště ·nebylo 
v 'bezpečném stavu, jen pro bezprávné opominutí; nárok pO'škozeného 
nelze ,posuzovati podle § 881 obč. zák. Č. 15063. 
kdo podle ujednání s obci věnoval část svého pozemku veřejnému pro
'Vozu (komunikaci) a převzal závazek zříditi .přechod (schody) ,přes 
soukromi' železniční násep, aniž se vzdal vlastnictví k onomu pozemku 
a k vy-stavěnémú přechodu, odpovídá .třetím osobám za škodu způso
henou vadnou povahou konstrukce zřízeného přechodu; obec jest od
povědna v takovémto. případě jen za běžné udržování přechodu ve 
schůdném stavu (odstraňování sn.ěhu a posypávání při náledí) č. 16539. 

majitelé domu v obcích země Ceské JSou povinni udržovati chodník, 
ktery nebyl obcí převzat (§ 92, odst. 1 stav. ř. Č. 5/1889 čes. z. z.), 
v dobrém a schůdném stavu č. 16003. 
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obec která svěřila provádění opravy městské stoky autorisovanému sta
vitel( není odpovědna za škodu vzniklou majitelům domů vniknutím 
vody do sklepů pro opominutí ~tavite.Je, třebaže si vyhradi1-a právo do
zoru a dávati pokyny co do provedení opravy Č, 16035. 
pořad .práva pro nárok na náhradu škody vzniklé proti obci z toho, že 
obec (obecní elektrick)' podnik) jako podnikatelka při úpravě poklopu 
vodovodní šachty opatřila šachtu nevhodn}'m prozatímnim krytem 
č. 16573. 
obec jako s o u br.o m á 'vlastnice pozemku neopraveného ,pro chóZi, 
přes nějž si obecenstvo vyšlapalo cestu, není povinna udržovati tako
vou cestu ve stavu bezpečném pro chodce a posypávati ji :při náledí; 
zav,inění obce s hlediska soukromého práva ·nenÍ ani v tom, že neza
mezila vhodnými opatřeními obecenstvu užívání takové cesty č. 16829, 
provádí-li se oprava dlaJžby ulice v určitém pruhu (mezi kOlejemi a 
podél !krajních 'kole}nic elektrické dráhy) na. ú čet e·lekkických pod
niků hlav.níh'O města Prahy, jde jen o povinnost hraditi náklady s tím 
spojené, nikoli však o to, že by byla péče o uvedený pruh dla'žhy ulice 
vyňa1a z veřejnoprávní povinnosti obce, stanovené v obec·ním zřízení, 
třebas je majetkem elektrických podnikli ohce č. 17033, 
dokl1'd n.erozhodl příslušný správní úřad o povi'nnosti obce k náhradě 
škody z tvrzeného porušení péče o udržování dlažby v určitém .pruhu 
uHce, nelze se domáhati náhrady škody po-řadem práva č. 17033-. 
obec v Čeohách neodpoví-dá za škodu vzniklou žalohci vyhoštěním 
č. 14475; srov. č. 6428, 3891. 
(n a Mor a v ě): k otázce odpovědnosti obce za škodu vzešlou chodci 
tím, že -- v.odovodní zařízení (p0klop) vyčnív-a,lo nad úroveň okolnitho 
prostranství veřejného stat.ku (chodníku) Č. 15901. 
předpis § 103 mor. obecního zřízen.í nebyl zrušen předpisem § 212 pla
tového zákona é. 15263. 

Obec farní v,iz hesla: dar (mzh. Č, 16565), dra ž b a v.n u c. e n á II e m o v i
to.sti (§ 216, ,č. 2 ex, ř,), liatronát. 

evangelická: německá (její představenstvo) múže se o soudni exekuCÍ k vy
mo.ženÍ pfíspěvků 'Ucházeti jen JJTostřednictvím po.litického úřadu, nikoliv 
přímo sama, a to ani tehdy, předloží-li výkaz 'vymáhaných Inedop'latků 
s dol'Ožkou vykonMelnosti od okresního poHtiokého úřadu Č, 13181. 

náboženská israeHtská (židOVská) viz heslo: i" r a e 1 i t s k á n á b o že n
ská sp'oleč·nost. 

Obecná cena nemovitosti viz heslo: dávka z pří,růst·ku hodnoty 
nemovitosti (odhad). 

- jinak viz hesla: ob e c n á hod not a, o ti had. 
dávka hasičská, vodná vlz hesi'o: V 'll u c e 'll á dra {b a ne m o v i t o s H 

(rozvl1h nejvyššího podání, § 2,16, Č, 2 ex. r.). 
Obecná hodnota: obecná hodnota věci jest její směnná -hodnota a je totožná s ce

nou prodejŮ'vou Č, 16322. 

Obecně prospěšná stavební sdruženi viz heslo: s pol e č e n s t v Q. S t a veb fl f. 
Obecní býk (p lem e n í k) viz hesla: n á h ,ra d a š k od y (§ 1320 obč. zák.), 

n á k I a d pod 1 e § 1042 ob č. z á k. 
činovníci (funkcionáři) viz heslo: ob e c (odpOVědnost obec. funkdonářů). 
dávky viz též heslo: dražba vnucená nemovitosti (§ 216, Č. 2 

ex. ř.). 
aní ,podle .pravidel o vYlbfrání dávky z nájemného a vodnéhv není po 
uplY'nuti čtrnáctidenní lhůty, uvedené v § 4 (§ 6) pravidel zavázán 
:k z a p 1 a cen í proti obci jedině majitel 10mu Č. 14361; srov. č. 7210, 
8122. 
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dohoda, podle ,které se zájemníci vůči obci z~avázalj, že bud~~u přispí
vati na úhradu ná,kladů stavby vodovodu tak, ze budou po urCltou dobu 
platiti určité paušalované vodné, jest dohodou ve smyslu § 26, odst. 3 
zák. č. 329/1921 ve znění § 16 zák. Č. 77/1927; o sporech z takovéto 
dohody mezi obcí a zájemníkem nelze rozhodovati po,řadem práva 
č. 16940 (Úr. sb. č. 3902); srov. č. 7936. 

discipHmirní komise viz též hesla: v á z a n o s t s o li d u i e jím n á I e zem, 
z a m ě s t ll. a n c i o b e c :TI í. 

jatky veřejné viz heslo: jat k y, 
- právní povaha obecní disciplinární k~mise č. 1~681. 
podniky viz též he~!o: zaměs!nanc v! obecn.i., . ,. ~ 
- rpořad práva pro nárok na nahradu skody ,:zmkle pro\1 obel: toho, ze 

obec (obecní elektrick)' podnik) jako podmk~telka přI ~,praye ,poklopu 
vodovodní šachty opatřila šachtu nevhod-nym prozatLmmm krytem 
č. 16573; srov. č. 12001, 8496. 7059, 6338, 6333, 62175, 5769, 5181, 5006, 
3678, 1750, 1589, 1176, 262. . .. 

pOdniky výdělečné (elektrárny, p.ly.nárpy aJt~) JSou kup~cke 'l?Od~lky a 
obec je provozující jest kupcem pIne ho pr.~va (za pod;mlllek, za~., c. 183/ 
1928) a jest povinna vésti podnik pod ftrmou, ktera mUSl bytt proto
kolována č. 13537. 
obec (v čechách) není nucena zříditi pro svůj ,podnik zvláštní správu, 
která by vystupovala samostatně vedle orgánů povolaných k sprá'v'Ě 
obecního jmění Č, 13537. 
obec (v čechách) není povinna, aby podle čl. 19, drruhé věty, o.bch. 
zálk. firmu osobně před soudem znamenala nebo toto znamenám ftrmy 
podala v ovHené formě na soud č. 13537, ,. v. • 

Um, že podnik obce v Čechách byl zapsan do obchodnlho re]stnku .Jako 
zvlá:štnÍ firma, nep.řestal býti součástí obecního majetku a vztahUje se 
i na podnik předpisy obecního zřízení o obecním majetku ·č: 13862. 
by'l-li v ,rejstHku ~a:psán starosta obce jako op-rávněný k znamenání a 
k zastupování firmy, byla tím na něho· přenesena jen· opatření, týkajíci 
se obyčejné s.právy tohoto obecního jmění; ik hospodářským opatřením 
nad tuto miru musí si starosta obce obstarati zvláštní' usneseni ohec
ního zastupitelstva;, 'pokud ujednáni kolektivní smlouvy se vymykalo 
z pojmu obyčejné správy č. 13862. , 
obecný podnik rJe je osobou odlišnou od obce č. 14541 (,o,r. sb. Č. 2'193); 
slejně č. 3043, 14541; srov. i č. 13537, 13862. .. 
pre ust'31novenie právneho- zástupcu podmku .pre SpOT plaha predplsy, 
platné pro lIstanoveriie právneho zástupcu obce samej ·č. 14541 (Úr. sb, 
č. 2193); stejlně č. 3043. 
obecní starosta, jemuž byla svěřena řádným způsobem správa m~t
ského biografu, provozovaného v rámci obecního hospodářství, jest 
oprávněn ·k sjednání pojistné smlouvy o odpovědnostn~m pojištění do
tčeného podniku, které je-st obvyklé při provozování taJk~:véh<::to p0:d
·niku; ,pojistn)' náwh není Hstinóu, která by v ta~kovém príipade mUSila 
míti ,ná'1ežitosti vytčené v § 55 čes, obec. zříz. c. 16547, 
jestliže ibyla ubci příslušným správním úřadem pravoplatně udělena živ
nostenská koncese a ustanoven. jí náměstek k provozu živnosti (§ 55 
živn, ř.), jest obec OtI?rávně~a míti učedníky, dokud jí !?to ~ráV9 n~
bylo odúa,to po slyšenl spolecenstva ,podle § 98, odst. 5 Zl\f\n. r: přislus
ným k tomu sp.rávním úřadem, a obec splnila svou povinnost uloženou 
jí IV § 104 živu. ř" vydala-li u,čedn,úkovi ~:)o skončení učednického po
měru učebné vysvědčell1lí č. 168D8. 
odepřelo-li žirvnvstenské společenstvo potv.tditi vy,dané uče:bné vysvěd
čení, ,nestává se tím ono vysvědčení; neplatným,- nýbrž učedník se mŮ'že 
domáhati nápravy II ·příslušného sprá\nního úřadu (§ 127 ži'Vn, ř.) 
č. 16808. 
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- dokud není pr8.vniho podkladu pro neplatnost učebného vysvědčení ani 
pro nepřipuštění učednika k tovaryšské zkoušce, nemůže se učedník do-
máhati na obci náruku na náhradu škody č. 16808. . 

přirážky k státním daním: vymáhanie obecných prirážok k štátnej dani ne
prisJúcha občianu, ale úradom daň vyme-ravším (§ 345 zák. Č. 713/1927 
a ,,1. nar. č. 175/1927) č. 15983 COr. sb. č. 3155); smv. č. 12691. 
,platebná zápoved', vydaná obcoH k vydubytiu obecnýoh prirážolk, ~e 
bez pr-ávnych účinkorv a platením obci v dosledku tejto zápovedi dlžník 
nesprostí Sa vači veritel'ovi (daňovému dlžnikovi) svojho závazku 
č. 1598B, (OL sb. č. 3155). 

strážník viz též heslo: z a m ě s t.fl a. n c i o b e c n í. 
- utStanovenia z~kona Č. 9,111918 o osmihodinovej pracoV'nej dube ne

vzfahuj.ú sa nastrážnikov obecnej policie Č. 16601 (!Or. sb. Č. 3589) j 
srov. Č. 15143 (Úr. sb. Č. 2603), 5728. 

úřad viz heslo: d o ,r u cen í. 
úředru'k víz heslo: z a m ě s t n a n c i o b e c TI í. 
zaměstnanci viz heslo: z a m ě st 'n a n c i o b e c n í. 
zřizenec víz hesIo: z a m ě s t TI a n c i ob e c II í. 

Obeslání viz 'hesla: do,ručení, dovoláni (§ 503, Č. 2 c. ř. s.). 
Obeslání strany k výslechu viz heslo: v Ý s 1 ech str a n, 
Obchod viz též hesla: obchodní zmocněnec, smlouva kupní. 

nelze omeziti zástup-čí mnc kupce jednotlivcC' -k uzavíránf obchodů ko
lektivním zastupováním s ustanoveným prokuristou č. 16223. 
jde-li ,o ,obchod, není" k dm-ovací smlouvě bez skutečného. odevzdá:ní věci 
potřeba fo<my notářského spisu Č. 14286; sro". Č. 7197, 8972, 11185. 
věřite.J, jenž má kUipeok~ zástav!n~ .právo p["ivHegované co do realisace 
ve smyslu čL 311 obch, zák., jest opráv-něn žádati za podmínek čl. 310 
obch. zák. též za povolení soudního prodeje podle čl. 310 obch, zák. 
Č. 17002. 
čL 271, Č. 1 obch. zák.: výroba kyseliny uhličité z plynů mlllelálntoh 
pramenů neni provozorváním obchodní (čl. 271, Č. 1 obc-h. zák.) živ
nosti podle čl. 250 obch. zák. Č. 13732. 
čl. 2.71, Č. 1 oheh. zák předpokládá, že jde o nákup věcí za účelem 
zcizení v původním uebo zpr'acovaném stavu, avšak vždy v takovém 
stavu, že se zacho'vává vlastnost věci jaJko -věci movité Č. 15056. 
čl. 272, Č. 2 obeh. zák.: obchodo,vání s cennými pa-piry a 100sy je čin
nost bankéřská Č. 13439. 
též pohledáV:ka ze zápůjčky, poskytnuté při provozování bankéřské čin
nosti podle čl. 272" Č. 2 obch. zák., se promlčuje v obeoné lhutě pro
mlčecí Č4 16125. 
čl. 272, č. 3 obch. zák.: právní jednání, ,sjednané k,omisionářem, musí 
býti obchodem Č. 15056. 
čl. 2721 Č. 5 obeh. zák.: obchodni jednání filmové společnosti s r. o. 
jsou obchody ve smyslu čl. 272, Č. 5- ob ch. zák. Č. 16159. 
čl. 273 obch. zák.: odst. 1 zahrnuje též libBrality a může proto i daro
vání býti obchodem; tu není ik závaznosti 'darovací smlouvy bez sku
te,čného odevzdání věci potřebí formy notářského spisu Č. 142<86; v témž 
smyslu Č. 11185. 8972, 7197. 
Ikoupě hudebního !přístroje hostinským pro host.ůlllskou živnost je na jeho 
straně obchodem (čl. 273 obch. zák.) Č. 16623; srov. Č. 9815. 
úplatné půjč-Drvání filmů řečenou společnosti v mezích její obchodní, živ
nosti jest obchodem podle čl. 273, odst. 1 obeh. zák. č. 26159. 
čl. 274 obch. zák.: domněnku stanovenou v čl. 274, odst. 2 obeh. zák. 
lze, zvrátiti jen obsahem dlužního úpisu samého č. 14286. 

fu.ankovní viz hesla: bank a. c elnn é,p ap í r y, dB e r en ční ob c hod y, 
knížka v-klad,n.Í, obchod podle čl. 272,_ č. 2 obeh. zák., 
peněžní ústavy, příročí. 
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s cizími platidly viz heslo: m ě TI a. 
diferenční viz heslo: diferenční -obchody. 
distanční obchod ve smyslu čl. 347 'Ú'bch. zák. jest tu jen tehdy, byla-li 

'věc podle ujednání spolu-pusobením tř.etí osoby ode~lá,n.a 
pro datelem kupiteli a takto převedena z mOCt prodatele do mOCI kUP,l-
te10vy Č. 16623; stejně č. 1457. 13110. . . ' 
nejde o obchod distanční, přiveze-l~, 'P,y o dat e j, s31m prodanou v,ec 
ku.piteli; na takový obchod nelze UZl,tt ustanorvem cl. 347 obch. zak. 
Č. 16623. 

fixní viz heslo: fIX 11 í ob ch o d. 
komisionářský, komisní viz hesla: k o m i s i o n á ř, ob ch o rl pod 1 e 

čl. 2<72') Č. 3 obch. zák. v v 

s losy viz hesla: '10.sy, obchod podle cl. 272\ c. 2 'Ů:bch. zák 
místní viz heslo: ob,chod distanční. 
prémiový viz heslo: difere,nční o'bchody. 
spekulační viÍz heslo: diferenč-ní obchody. 
splátkOvý viz heslo: sp 1 á tk o v é o,b c h:o d y. 
termínový s obilím viz heslo: t e r míTI o. V)' o ,b c ho. d s o bil í m. 

Obchodní agent viz heslo: pln á m'o c p re s u m p ti vn í. 
cestující viz pIlná moc presumptivni. 
- na p.rovisi viz heslo: prov1se. 
jednatel: samostatnému podnikatelí (obchodnímu jednateli) nepřísluší nárok 

na provisi z obchodu nevyřízeného č. 13751. 
místnosti viz též heslo: o. ch r a,n a 'll áj e.ID n í k ů. 

obchodní místnos1i v ,nichž nájemce provozuje kUQeckou živno.st pro
stof'O'vé odděleně ~d bytu, nestaly se součástí jeho bytu a nepozbyly 
povahy samostatné Pwvozo.vrny tím, že jsou v témže domě ja:ko byt a 
že byly s n.im sou.časně naj'aty Č. 14012. 

pomocníci viz též hesla': k o. uk ur eu ční z ák a z, po j i š t ě n í P: tL
sij n í z a m ěs t n an ci s o ulkro mí (zák. Č. 154/1934): zamest
navate'r má p.rávo přezkoumati činnost svých zaměstnanců (provisních 
zaměstnancu) aby se ta:k vybnul nedorozumění a sporům se zákazníky; 
pokud se tak~vá kontrola děje v ne~ávadn~ f,on:ně, nelze. v to~ ~'atř.o: 
vati zle!hčo.vání zaměstnance ani poskozovam Jeho obcllodm clu,nostl 
Č. 14174. 
§§ 1 a Z (rozsah zákona, koho se týká zákon č. 20/1910): 
§ 1: vrchní čišnik, kter)1 má přijímati paty od hostů a dozirati na pod
řízený mu personál a jen v době nutné potřeby též obsluhovati hosty, 
jest abcho,dnl pomocn,k č. 13476. 
otázku zda konal zaměstnanec vyšší nekupeoké sluŽlby podle § 1 zá
kona, ~.e1rle řešiti podle jeho zaJměstnaní v době normálního, neome~e
něho prD'vQ.zu podniku zaměstnavate.lova, nastala-li v provozu podmku 
zásadní změna omezením výroby a tím i změna zaměstnancova pra~ 
corv'ního poměru i CD do rozsahu a zpusobu jeho služeb, i co do prac,ov.J1J 
doby a úplaty za služby, které se zaměstnanec mlČky ,podrobil Č. 13633. 
zodpovědnost práce (přepisování zboží z dodaných dokladů) a to, že 
práci konala dříve sila úřednická, nestaČÍ o sobě k tomu, aby č~nnost 
mohla býti označena za vyšší ve smyslu § 1 zákona Č. 13739; srov. 
Č. 9318. • .. 

~ ,_ k ,výkladu pojmu »vyšších služeb« ve smyslu § 1 zákona nelze UZltl 
u:stanoveni zákona o !pelHsiju}m p.ojištění Č. 13'863; sroV. Č. 12921, 10300, 
7798, 4854, 4079, 4028. 
vyšší služby nekonal, kdo h'Yl činný jako ry:sovač a :kontrolor při vý
robě automobi-Iových součástek č. 13863. 
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Č. 6: zaměstnanec (,prodavač) v prodejně tabálku ve velkém i malém 
jest .obchodním pomocníkem a vztahují se naň předpisy zákona o osmi
hodinové pracov'oí době, nikoliv předpisy nařízení 'b~'valého rako~ského 
min. f,inancí ze dne lG. ,června '1911, Č. 44235 Č. 14521. 
obsluhovač Ibe;nzinového čerpadla není obchodni pomocník Č. 14657. 
smluvní úředník obce, ustanoven~' v h o s.p o cl á ř s k é rn -podniku obce 
(pohřebním ústavu), jest obchodním pomoc·nikem Č. 14681. 
kdo byl ,přijat soudním znalcem: k .pomocným pracem na znaleckém 
-posudku, nestal se obchodním pomocnikem podle- § 1 Č. 15436. 
§ 2, Č. 1: k pojmu živnostenského podniká1l1í (§ 2, Č. 1 zák.) se vy
žaduje, aby provozovatel podn.iku měl úmysl dosíci vý~o~u nebo hos
podářskéhO prospěchu pro seb e; tomu tak -není, byla-lt činnost spolku 
nevýdělečná a omezená jen na čteny č. 13880. 
Č. 7: podstatnou známkou provozování podniku -soukromé zprostředko
vatelny obchodů a poptavárny jest jednání podnikatele se zákazní.~y, 
které předpokládá volnost jejich sty.ku; provozová:ní takorvého podmku 
nelze spatřovati v činnosti spnl.ku pro ochranu věřitelů, která byla omť
zena jen ·na jeho óleny za účelem ochrany jejich úvěrnictví Č. 13-880. 
§§ 4, 5 (koho se netýkají predpisy zák. č. 20/1910 ř. z.): § 4: tajemník 
nakladatelské služby ve Státním nakladatelství v Praze není a.bchodní 
pomocnik Č. 139'87. 
§ 5: pTa posouzení pniv plynoudch ze služebního _pomeru zaměstnanců 
stá t n í c 11 dra h nelze ami obdohně užíti předpisů zákona f) obchod
ních pomocnících Č. 162,25. 
§ 8 (náruky zaměstnancovy, nemůže-li konati službu) viz rozh. Č. 15742-
li hesla: s t a t k o v í ú ř e dní c i. 
§ tO (prrovise) viz též rozh. Č. 13295 u § 34 a heslo: žalob a (urči
tost žalob. žádosti rozh. č. 13827). 
ustanovení služební smlouvy, že zaměstnanec, přestoupí-U ke konku
renčnímu p.odniku, pozbývá rná,roku na provise ze smluv, které uzavřel, 
nepříčí se ·dobrým mravťtm Č. 14430. 
§ 14 (pOdíl na zisku) viz rozll. č. 13295 u § 34. 
§ 16 (remunerace) viz též rozll. Č. 13295 u § :14 a hesla: r emu n e
r a c e, žalob a (určitost žalob. žádosti roz·h. Č. 13827). 
zákonem není vyloučena dohoda, že dosavadní remunerace ne-bude na 
phště vyplácena č. 13259. 
obohodní p.omocnik, majíd nárok na pwvisi a na remuneraci, může, 
není-li zvláštní úmluvy, žádati na zaměstnavateli jen, aby mu byl dán 
vÝP,is z 'knih a aby zaměstnavatel .s nim vyúčtov-al, nemůže' však žádati, 
aby mu zaměstnav?'tel:předložil obchodní knihy mimo spor č. 13827. 
-lze platně ujednati, že nárok na remuneraci přísluší zaměstnanci jen 
za určitých podmínek, po případě, že zaměstnanec řečeného nároku za 
určitých podmínek pozbývá Č. 14205. 
zvy;klo::.t vypláceti novoročné může se utvo.řiti i tehdy, když bylo podle 
kolektivní smlouvy jeho stanovení přenecháno zaměstnavateli č. 14372; 
srov. Č. 10651. 
§ 16 zák. 'o ob-ch. pom. nezal{Jádá nárok na remuneraci, nýhrž jest 
jen vykládacím pravidlem pro připad, že zaměstnanci pří:sluší již řečený 
nárok buď podle smlouvy, -hud' podle obchodní zvyklosti v místě nebo 
v podniku zaměsÍ11a'vatelově Č. 15947; srov. č. 8560, 10661. 
zaměstnanec se nemůže úč-i·nrně vzdáti z a t r v á II i služebii1ího poměru 
nároku .na remune·ra'Ci za dobu minulou, nýbrž jen pro budoucnost 
č. 15947; srov. Č. 13259, 14205. 
§ 17 (dOvOlená) viz též rozh. č. 16827, 9334, 3341. 
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zaměstnavatel nemuze se na zaměstnanci (?bch,odním P?mocllíku), je
muž dal výpověď a zároveň do kon;e sluzebntho pomeru ~ovolen03' 
domáhati vrácení služného vy.placera·eho Zi1 dovolenou, z duvodu, ze 
zaměstnanec za dovoÍené ,~astoupil placené místo tl konkurenční firmy 
a uzavíral pro ni obchody Č. 13683. 
zaměstnanec nemá nárok na dovoleri~ou (na ~náÍ1.r~du ~a neposky!n~t?u 
dovolenou), byl-li služební ,poměr predčasne zrusen jeho propustemm 
z důležitého důV"odu tkvícíhO' v jeho osobě Č. 14078. 
»vysazením z práce:< zaniká 'nárok z~m.ěstnancův na dovole~ou) :~dyž 
doba pn ktel'oll zamčstnanec v jednothvém roce pro »:vysazem z prace« 
neko~al službu, dosáhla nebo :překročila dobu dovolené stanovenou 
v § 17 zák. Q obell. pom. č. 14369. . . 
zákonná doba dovolené může býti prodJollžena, třebas i konkludentmml 
činy; i na tuto delší dobu se vztahuje předpis druhého odstavce § 17 
Č. 14836. . 
o dovolené statkového úředníka nemá zák. č. 9/1914 :ř. z. ustanoven! 
a platí .proto všeobecné zásady obč. ,práva, mezi nčž ,patř~ i zák. č. 67! 
1925, a l<1dy,by bylo užíti ustanoveni zák. č. 20/1910, plahl by § 17 to-
hoto zákona č. 15742. "" 
§§ 19 a další (ukončeru služebního poměr~): rozvázá';1Ím sluzebního 
poměru pen s i o II o v á 1[11 í m se končí pov'Innost zamestnancova ~.Q
nati Služby a nastává podle .~ 1154 obč. zák. spl a t n o s t odmeny 
zaměstnanc.ovy všeho druhu č. 14291. . 
oprávnění soudů k přez-klllmu kárný·ch v nálezů ,proti. z31n:ěstnancŮ'm spo
řitelny po ťormál·ní i věc II é strárllce c. 15743'; steJne "c. 3123. 
jde o služební poměr na určitou dobu, byl-l~ uj-e?nán na dobu, ?e"Ž na
stoupí nový nájemce zaměstnavatelova :POd111ku c. 13800; srov. c. 5406. 
,pokud nejde o pokrač-ování ve slUŽebním poměru č. 13800. 
výpověď, da:fl:oU .před účinností zák. č. 154/}93,4, joest pos~.zu~ati t=;<:~le 
před tim platný·ch .předpisů, i když se výpovedm lhuta konCI az za ucm
Hosti řeč. zák. Č. 14593. 
§ 23 (vliv konkursu na služební smlouvy) viz rozh. Č. 14768 u hesla: 
k o n k Uf 'S (§§ 27, 49, Č. 2, 54, č. 2 kOl1>k. ř.). 

§ 26, č. 2 (důvody předčasného vystoupení): zaměstnavatel nelilí opráv.
něn žádati na vrchním .číšnÍku, aby se po dobu celého týdne omeZil 
jen- na obsluhu a aby se .p!i tom .ip.odrobil dozo!,u j~ného z~městnance; 
učinil-li zaměstnavatel zamestnancI v tomto smeru 1 e fl! TI a vrh a ne
přijal-J,i jej zaměstnanec, bylo na něm, ahy práci, :k níž byl z1ednán, 
nadále konal po přtpadě k jejímu konánf by,l .ochoten, ale nesm! opus
titi práci, ani'Ž svůj důvod oznámil zaměE'.tnavateli Č. 13476j srov. Č. 2596. 
n a ř í dí-I i zaměs.tnavatel .zaměstnanci, aby konarl' !práce Jiného podří
zeného druhu než ke kterým byl rodIt: sm],ouvy povilnen, a trvá-li na 
tom, aby tytd práce ·konal i v době výpovědní, může zaměstnanec ta~ 
kovou změnu služebních úkO!nů důvcdné -odm.ítnout, aniž tím zavdáva 
důvod k propuštění Č. 13476; srov. C. 13749. 
nepřihlášení k pen,sijrnímu pojištění neni zadržením platu nebo jiných 
naturálních požitků zaměstnanc'~ (§ 26, Č. 2: zák.) Č. 13919. 
nastaly-li mezi" smluv ci .rozpory u tom, zda zaměstnanec podléhá po
vinnému pensijnímu pojištění, není v -tom, že zaměstnavatel povinnos~ 
tu neuznal a že odmítl přihlásiti zaměstnance Ik pensijnímu pojištění, am 
jiný důležit~r důvod ve smyslu 8- 26 zák Č. 13'919. 
§ 27 (důvody předčasného propuštení): s,tačí, že~prorpoušt~cí dopis by.! 
odeslán na adresu, kterou zamestl1anec sam zamestnavateh udal, a do
kud nebyla změna ohlášena, ač měl podle pra.cmrnfho řádu zaměstnanec 
oznámit zamčstna'vatel·i, proč nepřicházl do práce Č. 14078. 
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Č. 1: otázka, zda se zaměstnanec stal svý-m jednáním nehodným důvěry 
zaměstnavatelovy, lze řešiti jen s hlediska ob jek t i V. 'fl í h o podle 
okolnosti jednotiivého případu a obecného minění, nikoltv podle sub
jektivního míně,ní zaměstnavatelova Č. 14112. 
Č. 4: z toho, že obchodní pomocník ·nepouži.i oprávnění k předčasn~mu 
vystoupení ze flužby, ježto mu z-3.měs1lnavatel 9řikázal podřízené sluzb~, 
nesouvisející s jeho služebním postavením, nelze vyvozovati, že rnesmel 
odepříti -konáni služeb, které mu pocile smlouvy nepříslušely; odepřeni 
takovýchto služeb není pro- zaměstnavatele pvopouštěcím dúvodem podle 
§ 27, Č. 4 Č. ) 3749; srov. Č. 13476. 
Č. 5: při počítání doby, vytčené v § 27, č. 5 nelze přihlížeti :k době lé
čebné péče Č. 13909. 
propuštění zaměstnance není bezúčinné (§ 55 zák č. 26/1929), třebaže 
k němu došlo až po- podání žádosti o povolen~ léče:bné péče, stalo-li 
se proto, že zaměstnanec nekonal službu po více než šest týdnú, v 'kte
. rémžto mezido·'Oí nebyl ještě podrobel1 léčebné péči t:. 13909. 
je třeba, -by mezi propouštěcím důvodem podle § 27, č. 5 a mezi pro
puštěním byla .časová souvislost; časová souvislost nebyla zachována, 
nevyvodil-'li zaměstnavatel z onemocnění zaměstnance důsledky ihne.d, 
nýbrž přikročil-li k jeho propuštění teprve po-zději, dokonce teprve 
tehdy, když léčehná péče byla již ukončena a když se zaměstnanec 
hlásil jako uzdravený k nastoupení služby č. 13909; swv. 'č. 14111. 
pouhá m o ž n,Q s t, že nemoc p,otrvá déle než šes,t týdlTI-ů, -není důvodem 
k předčasnému propuštění ve smys,lu § 27, ,č. 5 č. 14111. 
k ,předčasnému z1UšenÍ služebního poměru podle § 27, Č. 5 zák. o obell. 
pom. jest 'potřebí, aby mezi vznikem pr.opouštěcího důvodu a propuště
ním byla časová sourvislost ·č. 14111; v témž smyslu č. 13909. 
§ 29 (nárOk na náhradU škody pro předčasné p"'puštění) viz též rozh. 
č 13295 II § 34. 
zrušil-li zaměstnavatel bez ·důvodu předčasně služebni smlouvu se za
městnancem, není v tom, že zaměstnanec p-otom konal v podnUw na 
základě nové smlouvy se zaměstnavatelem po krátkou, předem stano
venou dobu prozatím práce od1i.šného druhu, zaměsltnancův souhlas se 
zrušením :předchozÍ služební smlou'V)f č. 14364. 
§ 34 (lhůta p,ro uplatnění nároků na náhradu): podíl na zisku p,rovise 
i remunemce připadající -na období- od :předčasného prr-opuštěl~Í (před
časné vý,pověd~) až do doby, ve které by služební poměr byl ukončen·. 
~dyby bylo byvalo šetřeno smluvené nebo zákoTlné lhůty výpovědní, 
Jest částí zaměstna\nco'Va nároku, jehož uplatnění se řídí lhůtou § 34 
zák.č. 13295. 
uplatněn-li nárok na podíl 'Il·a zisku, provisi a remuneraCi za dobu sku
tečného vý~konu služby před předčasnou výpovědí, nelze použíti usta
noveni § 34 zák. č. 13295. 
omeze,nÍ podle § 34 ,neplatí .pro nárok -na »odbytné« č. 13295. 
§ 36 (konkurenční dolOžka): ustaJnov~ni ·služební ~mlouvy, že zaměst
D?neC, přestoupí-li ke konkurenční'mu podniku, pozbývá nároku na. pro
,,:,se ze smluv, které uzavřel, nepříčí se dnbrým mravům č. 14430 = 
Ur. sb. Č. 2125. 
smlouva, jíž je vyslorven zákaz soutěžení činnosti zaměstnancovy 'na pět 
let po skončení služebního poměru jest neplatná, pokud zákaz přesa-
huje dobu roční Č. 14697. 'f) 

neplatnos,t smluvního lijerl-nání, směřujícího k obejití zákonného. zákazu 
stano:veneho v § 36, odst. 2, č. 1, i když konku,ren-ční doložka vyhovuj~ 
formálně předpisu Č. 15-660. 
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§ 38 (konvenční pokuta): jde o platnou smluvní pokutu, má-li cel~r 
podIl na zisku, zaměst,nanci dosud nevyplacený, propadnouti ve ,pro
spěch podpůrného fondu zaměstnanců, dopustí.-li se zaměstnanec ne
poctivosti proti zaměst-na'Vateli, oprávňujici jej k předčasnému propuštění 
č. 14078. 
§ 39 (vysvědčení) viz též judikaturu uvedenou k § 44 zák. č. 154/1934 
u hesla: z a m ě s t·n a TI c i s o u k ,r o m í. 
ani z §§ I a 5 zák. Č. 203'/1925, ani z § 1, odst 3 vlád. 'nař. č. 71/1926, 
upravujících zprostředkovatelskou živnost, nelze vyvoditi soukromé 
právo na vydá-ní vysvědčení, nešlo-li o poměr (smlouvu) služební 
Č. 14323. 
§ 44 zák. č. 154/1934 o SOll'kr. zaměstn. jest zaměstnanci příznivější 
než byl ;předpiS § 39 zák. č. 20/1910 Č. 15181. 
z'aměstnwncŮ'v ,nárok na vydání 'Vysvědčení nepaHí do konkursní pod
staty Č. 15924 (IÚr. sb. Č. 3169) . 
zaměstnavatel jest povi'ller: vydati zaměstnanci při skonče'ní služebnÍ'ho 
poměru .pís·emné vysvědčení n<i. žádost zaměstnancovu; nároku toho 
se nemltže zaměstnainec vzdáti ani po skončení p.racovního poměru 
Č. 15181 (Úr. sb. Č. 2641); srov. Č. 3750. 
zaměstnavate,I je v pr,odlení s -vydáním vysvědčení zaměstnanci, jde-li 
o služební rp'Oměr podle zá:k. č. 20/1910, okllmžikem, kdy z·aměstnanec 
p o ž á d a I o vysvědčeni ,č. 15758 (Or. sb. Č. 3(59). 
vysvědčení jest vydati zaměstnanci v místě, ·kde 'Skončil jeho pracovif1í 
poměr, je-li trvalé pmco-vn-í místo zaměstnancovo jinde než v hydlišti 
n.ebo sídle zaměstnavatelově č. 15758 (IOr. sb. č. 3059). 
zaměstnanec nemá' ze 'Z á k o ll' a nárok, aby byly ve vysvědčení vy
p.očteny veškeré práce, které konal za;městnavateli, může však se za
městnavatelem u jed 'll' a t i, že ve vysvědčení budou ·uvedeny vy:ko~ 
nané práce přesným vyjmenovruním c.o -do j-ejich druhu Č. 14777, srov. 
Č. 11627, 14323. 
pokud jest míti za to, že se zaměstnanec a zaměstnavatel podrobili vy
hlášce rpresidia inženýrské kom-ory o obsahu vySvědčení č. 14777. 
zaměstnanec jest opráV1něn se domáhati na bývalém zaměstnavatelI ná
hrady škody z toho důvodu, že 'nemohl nalézti místo proto, že byl dán 
na t. řeč. »černý index« z popudu nebo s vědomím a souhlasem zaměst
navatelovým Č. 15835 (Ú,.. sb. č. 31'17). 

rejstřík viz hesla: re js třík ob c:h.o dln-í, s:p o I e č·no s t 'S r. o. 
společnost veřejná viz heslo: spole.čn.ost veřej na obchDdní. 
zástupce viz hesla: exekuce na platy, nabytí vla·stnictví, ne-

p.lat·nost sm,louvy, {)myl, rp,rac. soudy, provise. 
nejde ·0 služebný pomer v p-rípade, keď obchodný zástupca (aj podfa 
smluvy) zastal samostatným obchodnmmm a nedostal sa čo do ,činnosti, 
ktorá mu hola smluv-ou určená, do pomeru podrriadenosti k druhej 
smluvnej stmne Č. 14989 ~lJr. sb. Č. 2502). 

zmocněnec (čL 47 obch. zák.) viz těž heslo: pl <ll á moc. 
z právních jednání, která uzavÍ-rá obchodní zmooněnec o stravování, 
u:bytování a zjednárvání doprravních prostředků na nbc·hodních cestách, 
je zpra-vidla za,vázán jen obchodní zmocněnec, nikoli principál, třebas 
mu pak principál nahradí výlohy, které obchodmi zmocněnec -osobně 
vydal, a vi o tom, že jeho zmocněnec huková -právní jednání sjednával 
a zůstal z nich dlužen č. 139-69. 
pro objem plné moci dirigelnta :barikovní pobočky, tudíž jako obchod
nÍ'ho zmocněnce, je rozhodující rozsah plné moci, jak se jevil na venek 
č.I4416; srov. Č. 5860, 8001. 
i společník veřejné obchodní společnosti, vyloučený podle zápisu v ob
chodním rejstříku ze samostatného zastupování nebo ze zastupování ře-
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čené společnosti vůbec, móže yystupovati ja'ko její obchodní zmocněnec 
a v jeho vlastnosti zavazovati ji, byl-li k tornu zmocněn společníky 
oprávněnými k zastupování společnosti a jednal-li v mezích svého 
zmocnění č. 14292; srov. Č. 2993 .. 
obchodní plna moc jest udělena tím, že principál trpí, aby jIn)', tedy 
i spole·čník vyloučený ze zastupování, vystu·poval v právním styku jaik'o 
jeho zmocněnec Č. 14292-. 
kdy je zástupce pojišťovny zmocněn .přijímati pojistné prémie, ačkoli 
podle p.ojistné smlouvy jest pojistník povinen platiti je přímo pojišťovně 
Č, 14450, 
v rpoměru k třetím oSDbám není rozhodujicí rozsah příkazu, ll)'brž roz
sah plné moci) jak se jevila na venek Č. 14460. 
v)lpověď pojistné smlouvy, daná ústně ř e d i tel i filiál·ky pnFšťovny, 
jest úč.inná, nebyla ..... H ihned odm"itnuta proto, že nevyhovuje smluvené 
formě Č. 14833. 
oprávnění místního zástupce jest 'posuzovati p.odle § 47 obch. zák. 
Č, 14866, 
čl. 49 obch. zák. platí- jen pro obchodní cestující, kteří cestují na přes
polnich místech a jsou oprávněni uzavírati obchody) niJko.li však ·pro 
místního· zástupce, třebas místo jeho činnosti je mďmo sidlo principá
lova podnikU Č, 14866, 
za'Vazn~' projev vltle za společn.ost s .f. o. se· může státi nejen jejími 
zákonnými zástupci, ale i zmocněnci neb.o úředníky, pokud jednali 
v mezích zmocnění č. 15312. 
obchodní zmoon.čnec pivovaru není oprávněn k vzdání se knihovního 
zajištěuÍ" !pohledávky pivo\'aru a k postourpenf přednosti kn~hovního po
ř.dí Č, 16079, 
sjednává'ní zprostředkovatelské smlouvy a přislíbení provise jest jedná
ním, jež s sebou zmocnění k prodeji automobilu obyčejně přináší 
Č, 16129, 
úřednik, zmocněný k prodeji. atltomobHíi, může sHbiti platně a závaznť 
pro firmu provisi za zprostředkování prodeje a'lltomohHů Č. 16129. 
ani pr:oiku.rista s ko1ekUvní prokurou (čl. 41 obch. zák.), ani obchodní 
zmocněnec (ředitel) akcioV'é společnosti (čl. 47 obch. zák.) nemohou 
bez z,:láštní obchodni plné moci k samostatnému jednání s účinky 
zmocmtele zavazujícími sjednati kou.pi p.ozemku se závazkem k jejiCh 
za'5t<1Jvění podniku budovami dG určité doby Č. 16286. 
čl. 55 obch. zák. n.elze užíti tam, kde hledíc na zá,kol1'né vymezení ob
j~m~ plné n;-od nemá vnitř.J1í omezení obchodní plné moci účinku ,proti 
trehm osobam a ta:k .nejde o překr·očení zákonné plné moci Č. 16590. 
vedoucí úředník .prodejny, ustanovený k sEmostatnému uzavíráni ob
chodů (čl. 47 obch. zák.), :Jl e ruč í třetí -osobě osobně podle ·čl. 55 
obch. zák., byl-li pouze ve vnitřním poměru vůčí ,princ-ipálu .omezen jen 
na uzavírání menších obchodů Č. 16590. 
rozsah a obsah plné moci vedoucích úředníků odštěpeného závod:.I 
jako zmocl1ě'l1'cu k jeho zastupování oprávněných jest posuzovati podle 
čl. 47 obch, zák Č, 16990, 
plná moc k jednáním uvedeným v 2. odst. čl. 47 obch. zák. 'může býti 
udělena. i mlčky č. 16990; stejně č. 4478. 
pokU;d j-:st zmooněnce oprávněného k zastupování odštěp,ného závodu 
pok,ladatt za zmocnčného k přeměně dluhu odštěpného závodu z trhové 
smlouvy v zúročitelnou ~ypot€lkární zápůjčku Č. 16990. 

zvyklost viz heslo: z v y k los t ob c hod n í. 
živnost viz hesla: pojištění pensijní, splátkové obchody. 

.- -, a, ži~~tenská' komora viz heslo: p o řad p r á v a. 
Obchodovanl s CIZI valutou (vlád. nař. č. 113/1919) viz heslo: cizí 'V ar,j·u ta. 
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Obchody viz též hesla: o b c hod, s m I o u vak u p n L 
diferenční víz heslo: d i f e r e II č'll í o·b c hod y. 
splátkové viz heslo: s.p 1 á t k o v é o b cha d y. 
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Obilí: termínové obchoďy s ním viz heslo: termínové Obchody 
s obilím. 

cen a jeh o viz heslo: ú p r a v a pac h t o v n é h o. 
Obilní společnost čs. viz hesla: nes por!TI é říz e· ní (§ 6), pO'ř ad p r á va. 
Objednávka viz hesla: sml o u v a, -TI e pIa t TI o s t sml o u v y p o -d I e § 870 

ob Č. z á k. 
Obklady bahenní viz heslo: I á z n ě. 
Oblek viz heslo: sml o i1 v a o dílo § 1167 obč. zák. (rozh. č. 16225). 
Obligace dílčí viz heslo: d I II hop .j s Y díl čí·. 

- solidární viz hesla: smě n k a l s o I i d á -r TI o s t z á vaz 'k u, v Ý měn e k. 
Obmeškalý předražitel viz heslo: op r á vn ě n í k rek u r·s u v e,x e k ulč·n ím 

řízení. 
~ vydražitel viz heslo: dražba (§§ 154, 155 ex, n, 

Obmezení exekuce viz heslo: ex e k II C e. 
-- jednáni 11- a d ů vod ž a lob Y viz heslo: r o z s II dek mez i tím ll' í. 
- žalOby viz heslo: o mez e níž a lob y. 

Obmyslnost viz hesla: bez e I s t n o s t, drž b a o b mys 1<11. á. 
~ v pojistném právu viz heslo: p o.j 1 Š t ě n í s m I u v 11 í (§ 32 zák. .0 p-oj. 

smlouvě). 
Obmyšlecí dolOžka (§ 133 zák, o poj. smlouvě) viz heslo: poj i š t ě ní-s m I u v .ll í 

(živ·otní). 
Obnova manželského společenství (§ 110 obč. zák.):. op-ětným spojením manželu 

(nikoHv na zkoušku, Jnýbrž na trval-o) bylý z.rušeny účinky rozvodu a 
odpadl .předpolklad vyži·v.Q\Ta!d povinnosti, uložené manželu v 'rozvodo
vém rozsudku, takže nárok z něho zani1kl u.dálostí nastaJou po vzniku 
exekučl1iho titulu Č. 13943; srov. Č. 7622., 10455. 
manžeLka, kte.ré bylo ve sporu o rozvod manželství od stolu a lože 
povoleno zatímní opatření placením výživného (§ 382, č. 8 ex. ř.), 
vzdala se mlčky práv z ollloho zaHmnfho 'opatřeni' pro ni ply'noucích 
tím, že obnovila na dlouhou dobu manželské· společenství- a že pone
chala rozvodový spor v klidu č. 14666. 
k opětnému spojeni. manželů rozvedených od sto.lu a lože není potřebí 
daIších jejich tělesných (:pohlavních) styku, I~.ýbrž stačí ka~dý jejiCh 
projev vůle, z něhož lze jasně seznati, že chtějí opětným -náv.ratem 
k trv-a!ém;t rodin~ém~l o~wužití (vy~.Qvujídmu účelťt-m manželství, §§ 44, 
89 obc. zak. a pred.plsum §§ 90 az 92 ohč. zák), trvale obnoviti man
želské .společenství dřívějším soudním rozvodem rozvázané a že se ta
kovýto návrat 'k trvalému, pospolitému rodinnému soužiti uskuteční 
Č, 16372: srov, Č. 7622" 10455, 11383, 13943, 
jes~1iže manželé po pmvoplatnosti rozsudku, jímž bylo jej-i ch manže.J
stvl rozvedeno od stolu a lože, obnovili trvale manželské společenství, 
pozbyl tím ·řečený rozsudek své účinnosti a ni.kdo. z manželů se ne
může na jeho podkladě domáhati přeměny rozvodu v roz.luku .manže.J
S>tvi Č, 16768, 

nájemní (pachtovni) smlOuvy (§ 1114 obč, zák., § 569 c, ř, s,) viz heslo: 
smlouva nájem.ní a pachtovní. 

řízení ,nes~?·rn~ho viz heslo: TI e s p"Ů 'r!TI' é říz e n í (§ 49 zák. Č. 100/1931). 
sp<>rneho rlZeUl (§§ 530 a dalši c. ř. s.) (všeobecné): lze žalovati též o ob

novu řízení sk6nčeného rozsudkem zaiffiitajk~m dřívější žalobu "O ob
novy (§ 530 c. ř. s .. ), kdyby bez zrušení zamítavého rozsudku nemohl 
býh z t~pl3Jtňo~~néh~o dUv.Q,d~ O?n01Ve~ .původní základní spor; pokud 
v takovemto pnpade vyhovuJe. zalobm prosba předpisu § 536. Č. 5 c. 
ř. s. č. 16524; v témž smyslu c. 7569 '01. U. n, ř. . 

~! .j 

I 
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rozsudky československo-maďarského smiešaného rozhodčieho súdu a 
stáleho medzinárodnéhn súdu v Haagu - ako dóvod obnovy sporu 
Č. 16884 (,Úr. sb.č. 3738). 
žalobě na náhradu škody vZlniklé podáním vědomě a zlomyslně faleš
ného posudku znalcem a tím, že strana při podání takového posudku 
spoluúčinkovala a illesprávně jako strana slyšena vypovídala, nevadí, že 
se tím dotčená strana ne.pokusila o nápr,avu nejprve žalobou o obnovu; 
co se tý·ká Ináhrady útrat prohraného sporu, ,nevyžaduje se, aby ža'tobce 
již ony útraty nahradil č. 17110. 
§ 530, č. 2 c. j'. s.: přivodil-"li kdo křivou výpovědí odsouzeni, lze se na 
něm domáhati rnáhrady škody, třebaže byla zme.škána lhůta k žalobě 
'o obnovu č. 14190. 
jestliže se trest,ní soud nezabývai -objektivni nepravdivDstí ,svědecké vý
povědi, nybrž tolilko subjektivní stránkou či'nu, z něhož byl svědek ob
ž~~o,,:á>fl., a 9svob?.dil svědka proto, že mu neby.lo možno qJ-řičítati zločin 
kn-veho svedectvl pro svědkovu slabomyslnost v době čLUlu .ne'~ze se 
domáhati obnovy řízení podle § 530, č. 2 c. ř. s. č. 16524; sro~. č. 8938 
7087, 4126. ' 
§ 530, Č. 3 c. ř. 5.: zástupcem strany ve smyslu § 530, ,č'. 3 c. ř . .5. jest 
rozuměti jen zástupce ve sporu, buď zákonného zástupce strany nebo 
zástupce zmocněného, nikoliv však zásiHpce 'pn právním j~dnání 
Č. 13269. . 
§ 530, Č. 6 c. ř. s. viz roZlh. Č. 13228 - níže pří s I II š-n o st :pro ž a
lobu o obnovu sporu. 
§ 530, č. 7 c. ř. S.: obnovy řízení podle ,§ 530, ,č. 7 c. ř. s. nelze se 
domáhati protO', že za původníh.o sporu 'nebyl žalobci znám dosah 'a 
význa,.ffi ~kutkové okolnosti, tehdy mu známé, pro posouzení základní 
f.Qzepre c. 13434. 
zamít'nuta-li v zá:ldadním sporu žaloba ,o uznání nemal1želského otcov
stvi z d~v.:?du, že žalovaný podle výsl'edku krewú z:koušky nemůže býti 
o!cem di'!ete, nemohly hy způsobiti p,říznivější rozhodnutí pro žalobce 
dukazy, ze žalovaný souložilI v 'kritické době s matkou dítěte' 'to že 
jiný odborník vyslo~il 'O prů.kaz'nosti krevní zkoušky jiné m~dění' než 
znalec, jehož mínění přijal soud za rozhodující 'není důvodem oh!novy 
č. 14145; srov. Č. 4109, 7131, 16023. ' 
Qbn?va sporu nemá místa v rozepřích, o nichž, platí zásada vyšetřo
vaCl, !p.ok~d :lze nové skutečnosti a průvody uplatniti ještě v řízeni 
opmVlnem c. 14337; smv. i č. 14890 (dí'lNody lila kond). 
pr~vOl~la!~ý mzsudek, jí';n'~ b'yl vyslo,,:en rozvod z výhradné viny ne
dostavlVsl s'e strany, hram teto strane pro. rozsouzenost rozepře aby 
podala samostatno.u žalobu 00 otázce viny na rozvo.du manželství 'může 
se vŠ,ak do.~áhatj, obnovy původního. sporu z dů~odu § 5-30, Č. 7 'co ř. s. 
v otazce 'Vlny na rozv:odu, třebas byla za'um již ip'Odle § 17 rozL zák. 
povolena rozluka manželství a .původnf vý,rok ,o vině byl převzat do 
fozlukovéh.o usneseni Č. 14706. 
žc:1c:bou <: obnov.u nemůže žalov8lný, jemuž .pů'v{Mlní .žaloba nemohla 
bytí :d~ruce;fl'a .a. Jenž .b~:1 proto ve SpOIfU zastoupen opa1rov,níkem, do'
datecne up1atmtl pruh zalobě skutečnosti, jež mu byly známé v době 
sporu, třebaže lfl.ebY11y'známé opatr,ovllikovi jej zastupujícímu ,č. 14811. 
'Odsuzující mzsu-dek trestní, vydaný po skončeném řízení v základním 
sporu, není vdos~tatebným dů'Vodem obnovy tÍ'zenÍ' ve sporu 'Ů 'náhradu 
škody, sko.ncenem pmvopIatně zamítnutím žaloby ježto nebylo doká-
záno zavinění ža'lovaného Č. 15089. ' 
~oud, roz~odující ,o žalobě 'O ohnovu, jest pDvinen dbáti z úřadu zda 
Jde skutecně o nové Slkutkové oko,1nosti nebo průvody, zejména 'jde-li 
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o obnDvu sporu o rozluku manželství č. 15465; v témž smyslu Č. 5541, 
8Dl. 
skmtečl1ost, že poručník dítěte a nemanželská matka teprve po pravo
platném skončení pa-ternitního SpOfiU dalj. své svolení k provedení krevní 
zkoušky, jest důvodem žaloby o obnD'vu pod.Je § 530, č. 7 c. ř. s. 
Č. 16023-. ' 
v ž-alobě o obnovu .podle § 530, Č. 7 C. ř. s. nelze upla:tň.ov,a1i sku
tečnosti, které vnamenaji změnu ža'lobního důvodu základního sporu 
Č. 16107. 
přípustnDst obnovy paternirnlho SpDru skončeného rozsudkem ,pro 
zmť'Š'kání, nabyl-li domnělý nemanželský otec později vědDmosti o tom, 
že ,nemanželská matka by1a již delší dobu před tělesným stykem se 
žalo~an~'m těhotná s jiným mužem (§ 530, č. 7 c. ř. c.) 'č. 16315; srov. 
Č. 103-38. 
příslušnost: je-li důvodem žaloby o obnovu (po.dle § 530, Č. 6 a 7 
c. ř; s.) jen právní posouzení, Jehož se věci dostalo nejvyšším soudem, 
to jest, byl-li rozhodnutím nejvyššího soudu dán jen podnět k žalobě 
o. obnovu, není přísIušným k pmjednání! ža'loby :nejvyšší soud, nýbrž 
procesní soucL ,pmré stolice, jenž učinil skutková zjištění., na jichž pod
kladě bylo rozhodnuto Č. 13228. 
řízení: žalobce o ohnDvu říze,ní směnečného sporu ,nemusí tvrditi a do
kázati, že tu nejsou podmínky .pro vylo.učení žaloby 'o. obnovu podle 
§ 556 c. ř. s., nýbrž jesť na žalov<llném, aby se proti žal'O'bě O: 'Obnovu 
bránH námitkou, ž,e jednal v hlavním sporu bezelstně a ,že mezitím po
zbyl svých směnečn.ých nároků pro'ti třeHm osobám č. 13636. 
v ohnoveném řízení JSDU vylou-čeny nové skutečnDsti, nepatřící do 
rámce důvodu, pro nějž by·la ob:nova povolena č. 16107. 
nejde po přÍlpadě o nový žalobní dí'lvod, vede--li se- v žalobě o obmovu 
základního- sporu, orp-řeného o vydržení služebnosti, jako ,nový důkaz 
listina (smír), jejiž obsah podporuje původní žalobní důvod Č. 16107. 
rozhodnutí: jestliže rozsudek s,oudu prvé stolice - který proti předpisu 
§ 541, odst. 1 c. Ť. s. nerozhodl jen Q. důvodu a p,řfpusim:osti obnovy 
řízení, n~'hrž předbihaje rozhodnutí ve věci hlavní, dospěl.k úsudku, že 
žaloba o ohnovu jest i věcně neodůvodněna - by.! nahra'zen změňu
ji-dm rozsudkem 'Odvolacího soudu, omezivšÍm se sprá1vně toIi'ků .na ře
šení otázky přípustnosti ohno,vy, nemůže druhá strana těžiti z pochy
bení prvého soudu Č. 16315. 
při žalobě o obnovu z důvodu § 530, Č. 7 c. ř. S. má soud v obnovo
vacím říze·ní rDzhodnouti toliko o tom, zda nově nalezené a nabízené 
důkazy jsou způsobilé přivésti v hlavní věci rozhodnutí pro žalobce 
o obnovu p,řízn:1Vější, a nená,leží mu již v tomto ohdobí řízení jejich 
hodnocení Co. d.o hlavní věd; teprve v obnorveném řízeni jest v sou
vislosti s důka;zy jH provedenými v základním sporu uvažovati o tom, 
zda lze míti rozhodující skutečnosti za zjiště·ny Č. 16369. 
při zkoumání otázky při.pustnosti o.bnnvy řízení nemá sDud .předbíhati 
rozhDdnutí ve věci samé a zabývati se i důvodností nároku a rDzhod
nouti 'o nároku ve věci: samé; jestliže však tak přes to učinil nemá 
J1esprávni' 'Postup soudu v zápětí zmatečnost jeho rozsudku podl~ § 477, 
Č. 9. c. ř. s., nýbrž vYššÍ soud jest Dprávněn sám 'řešiti .otázku přilpust
nostl obnovy a nahraditi pDchybený výrok zruš1ijícim rozsudkem ome
zujícím se správně na řeše,ní p'řítDmnosfi obnovy Č. 16635:' srov. 16315 
16369. ' , 
opravné prostředky: fŮ'zhoSll-li odvolací soud o žalobě o obnovu u něho 
podané usnes.en.ím, lz.e toto usnesení napada6 rekursem k .nejvyššímu 
soudu; rekurs musí býti podán, včas u proces-ního soudu prvé stolici; 
nestačí, že byl podán včas u odvoladho soudu a jím postoupen .pro-
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cesnímu soudu, kam došel opožděně č. 14038; srov. č. 8489, 8670, 
10806. 

Obnova smlouvy (§ 1376 obč. zák.) viz hesla, novace, smír. 
Obohaceni bezdůvodné (kondikce) viz též hesla: diferenční o"bch·ody, 

d.ružka, důkazní břímě, exek,uce berní, notář, Slo-. 
vensko a Podk. Rns. 
vše o b e c n é: .připustil-li ten, komu finanční úřady zabavily cizí valuty 
podle § 5 vltád. nař. Č. 113/1919, že jednal proti zákonu, vzdav se zá
roveň nároku na vrácení zabavené valuty a zažádav, aby bylo upuštěno 
od dalšího trestního 'řízení, v čem mu bylo vyhověno, nemíUe se do
máhati na státu vrácení zaba-.;ené valuty pro obohacení žalovaného 
státu Č. 13297. 
žalobou z obohacení nelze zrušiti právní následky pravoplatného roz-o 
vrhovélio usnesení, šlo-li o pohledávku, která byla přihlášenai k roz
vrhovému roku a o .níž a o jeiimž pořadí bylo pr.av-o,platně rozhodnuto 
v rozvrhovém usnesení č. 14272; v témž smyslu č. 12792 Sb. n. s., jud. 
č. 220 uveř: pod Č. 1641 úř. sb. víd. 
kdo. by sám byl částkou, kterou druhému zaplatH, bezdůvodne obo
hacen, nemůže sr; domáhati na druhém vrácení za:pJ,acení čá,stky pro 
bezdůvodné ·obohacení i.':. 16095. 
mlynář, který neodváděl poplatky podle vlád. nař. Č. 327/1921 (náklady 
dovozného za obilí a mlýnské výróbky), dodatečně vš~k zaplatil státu 
částku vyméřenou mu pravoplatně přísluš·ným úřadem, .nemůž·e se do
máhati jejího vrácení an.i .podle §§ 870, ani podle § 1431 obč. zák, ani 
z bezdůvodného obo-hacení, třebaže 'nejvyšší správ'nÍ" soud f.ozhodl v ji
ném rpřípadě, že stát na uvedenou náhradu nemá náro'ku a z,rušil roz
hodnutí správních úřadů Č. 16095. 
pachtovní smlouva nepozbývá zcizením -pro,pa'chtovwné věci své účin
nosti v celém 'wzsahu; pachtýř ·neužívá Slpachtova,né ·věci po jejím zci
zení vllči novému vJastníku bez právního ·důvodu ·č. 16670. 
podvedený nemůže se na tom, kdo věda, že byly peníze podvodně vy
lákány, jich p.ro sebe použil, aniž zároveň je spoluvinníkem (§ 5 tr. z.), 
domáhati .náhrady škody z dúvodu spoluúčasti lm trestném činu 
(§§ 1301, 1302 obč. zák.), nýbrž mohl hy jej žalovati ,po případě pro 
bezdůvodné obohacení Č. 17093. 
ze s.poleóenské smlouvy (§§ 1175 a násl. ob.č. zák.) o .provozu nedo
volených hracích automatů, u nichž vý,hra nebo prohra závisí" výhradně 
nebo p'řevážně na náhodě, nelze požadovati ani vrácení toho, co bylo 
plněno k uskutečnění provozu hracích automatú, ani náhradu škody pro 
neplnění oné smlouvy č. 1713-3; ~rov. ·č. 4712, 3414. 
§ 1431 {)bč. zák. v·iz též rozh. Č. 13381 u hesla: do m o v n í c i. 
předpoklady nároku rp·ro bezdůvodné obohacení podle § 1431 obč. zák. 
Č. 15124; srov. Č. 2681. 
nárok z ·bezdův-odného obohacení podle § 1431 obč. zák. může vzni'k
nouti, byly-li někomu plněny buď hmotné věci neb .práva, nebo určité 
výknny,- které mají majetkQpráv1ni význam1 a na něž neměl jejich pří
jemce nároku, a ,předmětem onoho nároku je vrácení toho, c·o bez 
právního dů-vodu .přešlo ze jmění jedné strany do jmění druhé strany 
,č. 16792. 
i když nehyl-o zaměstnavateli dáno povoleni k prá.ci přes osmihodinovou 
pracovní dobu (zák. 'č. 91/1918), může se zaměstnanec domáhati na 
zaměstnavateli odměny za práci ,přes čas IPro bezdůvodné obohacení 
zaměstnavatelovo č. 132,35; srov. ;:,nyní p.Jen. r-ozh. Č. 1,6217. 
zamčstna'v-atel se nemůže na zaměstnanci (obChodním pomocníku.), je
muž: dal vÝ'ipověď a zároveň do konce služebního poměnl dovolenou, 
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d '11 ti vrácení služného \'yplaceného za dovolenou z dův?d;,.,že za
mOě~t~-3~ec za dovolené 113stoupil placené místo u konkurencm tlrmy a 
uzavíral :pro ni obchody Č. 13683. , . 

k , d . ,.j. odůvodněn propachtovatelúv nárok proti neschvaleneI?u 
po u les. . . v ... , I' h 'stnost' a ln 
pacht)rři z bezdůvodného obohyaceni, Jezto uZlva Je o mj 1 ,-

ventáře bez nrávní-ho dťl!Vodu c. 13708. 
plnil-li kupit~l závazek ze ZLprústředkc:v~,tels:ké ~mlo,uvy dříve, než ,se 
rozvazovací výminka dostavila nevymIl1Jv SI vrace-l1I, kdyby se r?z\~
zovad výminka do~tavi,la, ne~~ž:, se, do~tavila-li! se roz,va~ov~.Cl v.r~ 
minka, domáhati vracem placene castky am podle § 1431 obc. zak., am 
podle § 1435 obč. zák. Č. 13854. 
uznal-li postoupený dlužník. :proti p o .. c t i Y é ... m vU !~ostupník~ po~to:u;pe
nou pohledávku a dokonce JI l;spokojll, ac vede I, ze byla pred ~.l~1. po, 
stoupena jinému byl podle § 1396 obč. zák. povinen. ho uSPOkOJ1,h Jako 
svého véřitele ~. 'nemuže to, co mu splnil, ·požadovati nazpět podle 
§ 1431 obč. zák. Č. 14021; srov. Č. 10941 " . 
nejde o omylné placení nedluhu, byla-li j7d~~v z pod~odne. vyla-kany:h 
zápůjček zaplacena na 'příkaz toho, kdo zapu]cky vylakal, Jednomu Za.

pťl,jčite'li druhým zapůjčitelem č. 15608. 
ponkazce (asigna'nt) 'n.emůže pro -omyl, kter)r se tý~á je?o prá\:níh~o "P~
měru k poukazníkovi (a-signatář}), žádati na pouk~zan~m <.asl~nato·vl! 
vrácení částky, kterou mu ,p"Oulkazal a kterou ipoukazany (aslgnat) plOl1 
pOHkazníkovi (asigna,tMi) č. 15612. 
není bezdůvodně ·obohacen, kdo převedl na sebe za úplatu v~c ,od zmo~,~ 
něnce, nevčda, že zmooněnec není oprávn~'n věc vlastním Jmenem ZCI-

zili Č. 1633'8. , 
jde-li o pouhý le"gitimač,ní papír, Ul"ČN1Ý jen k důkazu o. vkladu pe:~ez: 
a odepřel-li příj-emce vložen)rc~ pen~z :,ý.pl~t~~ vkladu, .1,est

v 
n~ maJ1!:lt 

legitimačního papíru, aby ·dokazal, ze Je vente1~m, opra\:n.enY;'m poz,,:-
dovati jeho vyrpláce:ni; pokud ~e. Inemů~e .~okladm,k ~oh:lcke o~ganl
sace :která nemá právní -osobnostI, domahatl vlastmm jmenem vy platy 
peněžitéhO vkladu ani pro bezdúvodné obohacení č. 16549. 
nel1lí-li mož·no vrácení splněného výkonu v nezměněném stavu (obno
vlení předešlého stavu), j·est nahraditi jeho hodnotu č. 16792. 
nárok na vráceni toho, co bylo 'Plně:no bez právního důvodu, nutno při
z,působiti právní povaze bezdúvodného !plně"llí Č. 16792. 
kdo. uhradil celý domn.ělý S\lůj dluh, jimž bJlI zčásti omylem v knihách 
věřitelových zatížen, tím způsobem, 'že na věřiteluv příkaz vyú~toval 
ve svých knihách vělitelů'V dluh u třetí osoby se svou pohledavkou 
za 0"110U Ť<řetí osobou má proti svému věřiteli Ináwk z hezdůvod.ného 
obohacení, ukázalo-li' sej' že jeho dluh nebyl v ,plné 'Výši po práv!..! 
č. 16792; srov. Č. 4343. 
do-šlo-li k uzavření domovnické sm:lourvy, může se domovník, který 
,platil z domovnického bytu ~ nepř-esahujíciho zákonný- rozsah - ná~ 
jemné, na majiteli domu domáhati p-r-o bezdůvodné obohacení vrácenf 
toho, co il.1·a nájemném zaplatil č. 1623"5, 16100, 15410, 13381,; ledaže 
by se tohoto nároku p o skončení domovnického poměru vzda-l č . .16507. 
poj-istitel jest oip,rávně-n se domáhati vrácení p-ojistné náhrady vyplacené 
pojistníkem ,postwpníkovi jel1 tehda, byl-li postupník v době _ pos.tUlpUJ. 
a ·V době vyplacen.í postoupené pohled.ávky jejím nepoctivým příjemcem 
Č. 15738. 
vyplatil-li pojistitel pojist!nou náhradu, maje za to, že je k tůmu ;Pú~ 
vinen, kdežto ve skutečnosti k tomu povinen nebyl, jest oprávněn. žá
da-ti na pojistníkovi vrácení celé vyplacené náhrady Č. 15761; srov. 
Č. 6086, 7407. 
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§ 2 vlád. nař. Č. 57/1926, prodlouže.ného vlád .. na,ř. č. 100/1929, se vzta
huje i na žaloby o vráceni cenný' papírů, které 'byly dány jako zapůjč
ková valuta, z důvodu kondikce podle § 1431 obč. zák. oč. 16127. 
vlatS-t~ík ,s výhr.adou vlastnictví a.ž do ú'P-l,ného zaplacení, jest oprávněn 
domahaŤl se na vymáhajícím. věřiteH vydání výtěžku, byla-li věc s touto 
výhradou exekučně ,prodána a v)!těžek vyplacen vymáhajícímu věřiteli 
pro jehož ,p-oh'ledáVJku :byla zabave'ua č. 14476; srov. Č. 6655, 8043: 
8092, 12154, 12069, 15861; srov. i Č. 4859. 
vymáhajkNlO věřitele, jenž vydražil movité věci v exekuční draŽlbě, amiž 
věděl, že jde 'O' věc nepatřící exekutovj" lze žalovati i e 11. .Q vydá-ní 
dražebního výtěžku Č. 15801; srov. Č. 6655, 12154, 14476. 
byl-li vymáhající věřitel, jenž sám vydražil zabavené movité věci v exe
kuóní dražbě, a11iž věděl, že jde -o věc nepatřící exekutovi, 'odsouzen 
k zaplaceni dražebn.ího v)'rtěž:ku, jest oprávněn žádati při placení, aby 
mu za'lobce - v'lastnfk exekučně prodané nemo!VitosJi - postoupil svá 
práv~ .proti dlužníkovi s účinkem výkupu pohledávky (§ 1422. obč. 
zák.) Č. 15861. 
vymáhající věiitel jest na újmu vnuceného správce a účastníku majicf.ch 
podle § l2Q ex. ř. nárok na uspokojení z pIiebytků výtěžků vnucené 
správy bezdůvodně obohacen o částku, -kterou mu z nich v,nucený 
správ,ce n.eprávem vyplatU č. 1668'1. 
vnucený s}2rávce jest i po svém z;proštění úřadu osobně opráv'něn do
máhati se vrácení část.ky neprá'Vem vyplacené, do'kud v.šak onu částku 
Vlnucené správĚ: sám nenahradil, mu,že se domáhati na obohaceném vě
řiteli jen složení částky ll- ex,eku6ního soudu č. 16681. 
§ 1432 obč. zák. viz též rozh. č. 13854 u § 14311 obč, zák 
kdy nelze užíti ustanoveni §§ 1174, 1432 obč. zák. č. 16855. 
n~sr~ážel-1i zaměstnavatel zaměstnanci z pense jeho invalidní duchod, ač 
vedel. že by k tomu byl oprávněn, jde o' vědomé placení ped-luhu a jest 
kondlkce toho, co placeno, vyloučena č. 13673. 

§ 1435 obč. zák.: příslušnost' krajského soudu civilního v Praze pro ža
žalobu, -na vrácení toho, žalobce ,po právní moci odsuzujícího trestního 
rozs:udku, zv3iPlatH státu na útratách trestního řízení, vyvozuje-li se nárok 
z duvodu, ze byl trestní rozsudek po mimořádné revis,i ;nejvy:šším sou
dem zrušen a trestní řízení pak .příslušným soudem zastaveno č. 13448. 
plnil-li Ikup,itel, z~'Vazek ze zprostředkovatelské smlouvy dHve, než se 
mzvazo'VaCl vymmka dos-tavila, aniž si vymini! ,vrácení kdy.by se f.OZ

v~:wvací vý~i,n~-a ~ost~vHa, neI?u~~že se, d~stavila-li se 'rozvazovací vý
mmka, domahati vracenI .placene cástky am podle § 1431 ob-č. zák., ani 
podle § 1435 obč. zák. Č. 13854. 
?y1o-~i nájemné z81pla,ceno předem, jest n'árok na poměrné vrácení I1á
Jemneho Ipod'le § '1096 obč. zák. nárokem z bezdťtvodného obohacení 
(§ 1435 obč. zák.), jenž se promlčuje v obecné lhl'ttě pro'lllioČeci (§ 1479 
obč. zák) Č. 14143'. . 
vrácení daru nelze se domáhati na universálním dědici obdarované 
osoby proto, že se dárci nedostalo očekávaného prospěchu jestliže po
hnutl~ou .ct~rován.í nebyl výhradně práV'ě tento předpoklad;' není tu ani 
bezdu~O'cLne obohacení, Ježto šlo o pla1t,né plnění dárco'V'O č. 15079 j 
srov. c. 10885. 
vráceni věna, zřízen.ého bez notáEského spisu a odevzdaného manželu 
lze žádati jen za podminek uvedených v §§ 1229, 1264, 1266 obč. zák: 
č. 15193; stejně č. 3746. ' 
zaměstnane~ státu, jemuž ,b:yla 
skytnuta vypomoe ve vyši jeho 
prohlásil, že ni.kdy nevsto'Up{ do 

při zrušení služebního 
prémiové reservy proto 
zaměstnání podléhajicíh~ 

poměru pa
že výsloVlně 
penSijní po-
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vinnosti, jest povinen tuto výpomoc vrátití, jestliže nedodržel této pod
rnÍ'nky a stát by:l proto nucen jeho prémiovou reservu podle § 144 zák. 
č. 26/192& ,převésti na nového nositele pojištění (Všeobecný pensijní 
ústav) Č. 15200 . 
.právní po'vaha odměny za služ,by, konané muži družkou života v duvěře 
v jeho slib, že na ni převede část svého majetku Č. 15511. 
družka která konala muži služby v důvěře, že na ni převede část ma
jetku; ~a nárok na odměnu pl:O bezdůvodné obohacení, nesp~nil'-li se 
slib č. 155:11· srov. č. 14855, 6450. '_ 
došlo-li k zr~,šení smlouvy o v~'živném, může se oprávněný domáhati 
vráceni ,peněz (({)O ~;rážce toho, co bylo již ·na výživné poskytnuto); 
zavázaný nemůže namítati, že jako bezelstný příjemce již ,peněz upo
třebil k zaplace,ní sV;'ch díuhů č. 15773; srov. č. 7881. 
platila-li tfetí osoba za dlužníka pod výmin!kou, že věřitel přijatou 
částku vrátí iakmi1e zaplatí dlužník sám, je'st věřitel povinen vrátiti ji 
třetí osobě, 'zmařil-li splnění vými-nky tím, že vza,l žalobu proti dlužní
kovi zpět se vzdáním se žalobního ná'roku é. 15'82:1. 
kdo opírá žalobu o vrácení z bezdůvodného obohacení pro nesplněný 
předpoklad, musí dokázati, že důvodem jeho plnění byl budoucí vý
sledek, bud' výslovně slíbený, nebo z povahy .práIVního poměru ply
noucí a ohěma stranám poznateln)!, a že tento účel jeho plněni zanikl 
nebo byl zmařen. č. 16036; srov. č. 10885. 
jen z toho, že dcera 17 až 20letá ode,vzdává mdičUm celou sv-O'u mzdu, 
u rodi-ču bydlí a dostává od nich stravu, nelze usuzolVa-ti, že dcera 
dává rodiéum svuj výdělek nej,en za to, že u nich bydlí a. se stravuje, 
ale i p1"oto, aby jí dali výbavu a dil svého domu, až se provdá č. 16036. 
došln-li ke :koupi mlátičky pod podmínkou, že stroj bude řádně fungo
vati ,při vyz;koušení na pohon knpite.lový"m trakto'mm, zrušuje se smlouva 
nesplněním výminky, a j,est !přisouditi kupiteli, který již zaplatil kupní 
cenu, úroky z prodlení č. 16109. 
nesplnila-li banka komitentův' poulka'z (asignaci) před nařízením ,pří
ročí, vz'niká poukazci (asig.natovi) jen obligační n-árok na vrácení pe
něžité část-ty (condictio causa data c,ausa non secuta), nikoH vylučo
vad nár,ok na individuálně ozna'čenou věc; jest nezávaž1né, kdy se ko
mitent dovědělo nesplnění prúkazu a 'kdy bylo v obchodních knihách 
banky zřfze,no konto o poukázané pohledávce; zřízení konta uení ,p,ravo
tvorným (konstitutivním) úkonem a nezakládá vznik nároku č. 16130. 
pouhé zastavení trestního řízení pw úmrtí odsouzeného p'Odle § 2,24 
(527) tr. z. po povolení mimořádné obnovy trestního řízení ve pro
spěch obžalovaného po jeho smrti neodůvodI'iuje ,náwk na vráce,ní za
placených nákladů trestního řízení č. 16282; srov. č. 12785, 13448. 
'neodvedl-li vS:konný orgán, který ,přijal šek dobrovolně mu povinným 
daný k. zap,lacení vymáhané částky, vymáhajícímu věřiteli, nezprošťuje 
se pOlvmný vymáh3Jného dluhu a nemá nárolk na vrácen.í částky proti 
vymáhajícímu véřiteli, třebaže byl exekuční titul dodatečně zrušen -a vý
konný orgán odsouzen pro úřední zpmnevěru č. 16417. 
§ 1437 obč. zák.: ,předpoklady t. zv. obecné kondikce causa data causa 
Ilon "eeuta č. 14483. 
pronájemce má proti nájemníkovi, je·nž podaJ proti výpovědi bez
úspěšné námitky a marně se bránil opravnými prostředky proti exekuci 
na vyklizení bytu, nárok na náhradu toho, ,oč se náj-emník obohatil tím, 
že uŽÍ'V'al bytu bez právního di!vodu j zásady § 338 ob.č. zák. lze po
užíti i proti 'nájemník-orvi, který jako držitel ,nájemního práva užívá cizí 
věci Č. 15606; srov. Č. 12086. 
'pro nárok na vrácení toho, co žalobce po pravomoci odsuzujícího trest
ního rozsudku zaplatil státu na útratách trestníhO' řízení, do'Vozovaný 
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z toho, že trestní rozsudek byi pak rozsudkem nejvyš,šiho soudu ve 
výroku o vině a o trestu a o souvisejících národch mimo,řádnou revisí 
zrušen a že pa:k trestní řízení proti žalobci bylo Ipravoplatným usnese
ním .příslušného soudu zastaveno" jest .přísluš'ný krajsk~' soud civilní 
v Pra'Ze č. 13448; srov. Č. 16282, 12782. 

- podle § 58 původ. zák. viz heslo: p ů vod s k é ;p r á v o. 
směnečné viz heslo: smě ,n e 'č II Ý z á k o n (§ 89 smě n. z á k.). 

Obrana viz heslo: II á m i t k a. 
Obrat viz hes)o: daň z obratu. 
Obraz »Bitva u Lipan« viz heslo: p ů v o cI sk é p r á \' o rozh. Č. 17151. 
Obročí cirkevní viz hesla: dar, .p a t r o 'n á t. 
Obřadnosti "lňatku viz heslo: s ií. a t e k. 
Obsazení soudu viz hesla: odvolání, zmateč'lost podle § 477, Č. 2 

c. oř. s. 
pracovního viz heslo: P!' a c o v n Í s o u d y. 

změna v něm viz tamže. 
jinak viz hel3ola: nes por n é říz e 'n í [§ 40, odst. 1 b) zák.· 
Č. 100/1931], odvolání, příslušnost podle §§ 7 a), 
61 i. Ifi. 

Obsílka viz hesla: doruče,ní, do'volá,ní (§ 503, Č. 2 c. ř. s.). 
Obstávka administrativní viz heslo: s r á l k y a dmi n i s t oJ' a t i v n í. 

- soudní viz hesla: ex e'k II ce (§ 294 ex. ř.), ex e:k u cen a p I a t y. 
Obtížnější dluh viz heslo: place!ní (§ 1416 o. b 1.':. zák.). 
Obvodová úřadovna státní pro pozemkovou reformu viz hesla; o p r á vně n [ 

k rek u r s u, :p o' zem k o v á rr e f c 'r m a. 
Obytné mistnosti viz hesla: och r a"n a 11 á i e m 11 i k l\ S m '10 u van á j e m II i. 
Obživnutí pohledávky viz heslo: v y r -o v n á TI í. 
Ocenění předmětu sporu (§ § 54 a d a l·š í j. n.): o 10m, zda jde o věc ne

patrnou, rozhoduje především peněžitá částka v žaiobě žádaná, takže se 
pak již neurčuje hodnota předmětu sporu podle §§ 55 až 59 j n. č. 14448. 
§ 54.j. n.: domáhá-li :se 'žalobce zrušení smlouvy a vrácení .kup.ni ceny, 
jest hlavním předmětem sporu nárok ,na vrácení kupní ceny, kdežto ná
rok na zrušení smlouvy jest jen nárokem p~edurčujídm Č. 15275. 
nároky ,na zaplacení Ivýdajů, spojených s kOUtpí, jsou nároky vedlejšim:i 
(§ 54, odst. 2 j. 'll.) a nelze k 'nim při vSrlpočtu hodnoty předmětu s,nonl 
př]hlížeti Č, 152·75. • 
§ 55 j. n.: jestliže byly II ,krajského soudu podány dvě žaloby, z nichž žádná 
se nedomáhá zaplacení více než 20.000 K, součet žalobních žádánÍ' však 
tento peníz převyšoval, a usnesl-li se samosoudce na jich spojeni 'k s-po
Ječnému ,pmjednávání, žalobce pak .při ,prvém roku k ústnímu jednání 
fl' ještě před přednesem žalobní -odpovědi uvedl, že jde o saldo z konto
korentního poměru, a u3!vrhl, aby věc byla postoupena 'senátu jest to-
muto návrhu vyhověti ,č. 13440. ' 
S~:ádá-1i se zažalovaná pohledávka z několika ,položek, z nichž ani je
dmá 'nedosahuje hranice pro věcnou příslušnost sborového soudu 
mohou shodnou vůlí stran \polož'ky ty bSrti uvedeny v takovou skut~ 
~ovou ,a práyní so~vislost ,a sečteny ttj;k! ze tvoří jednot-nS' iprá'Vní .dí'tvod 
zalobmho .naroku c. 14087. 
!1jednáním, ,že zb?ží bude odbíráno celý rok na úvěr, že zboží i k'Onané 
platy budou zapIsovány do odběTl1í 'knížky, že nedoplatek hude buď 
~apla~en .. ~ebo 'r:řeveden na no:vý rok a 'že vše bude pak z:účtováno 
Jako ]edllla polozka ke konci příštího roku až do ukon,čení ohchodního 
spojení -, ,pozby.!y jednotlivé kupní smlouvy povahy samostMných 
právních poměrů č. 14087. 
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nárnk na zaplacení dávky z přírůstku 13?dn.oty n~movitosti, kterou ku~ 
pitel kupní smlouvou převzal, nelze sCltatJ s narokem na zaplaceul 
kupní ceny Č. 14126. ,~, " 
jest rozlišovati věcnou nepříSlušnost od nedovnleneho hromadenl Ba-
roků v téže žalobě č. 14163. v • • o 

bylo-li v žalobě podané u okresního soudu shrnuto ll.ekohk Illar~k~ 
(§§ 55 j. n., 227 c. ř. s.) v ~elko.vé ;ýŠí přes 5.000 K, Jde o formall1l 
vadu, která jest ,napravena hm, ze zalobce omezl narok na 5.000 K, 
vzdav se ,přebytku Č. 14163. 
§ 56 j. n. viz též vS'še rozh. č. 14448. 
neocenÍ'i-li žalobce v řízení přea soudem prvé stoll ce předmět sporu, 
protože toho s hlediska věcné přislušnosti nebylo třeba, projednal prvý 
soud právem rozepři bez námitek stra·ny žalované v řízení ~ádn~~ ': 
bylo bez právního významu, že žalovaný teprve v od'Vo\aclm nzem 
tvrdil, že jde o věc ·nepatrnou .č· v 13423. v, v v , , o 
ve sporu o vS'lpověd' z bytu 'nem treba oce~;:ll pr:~metll sporu ,c'v_1534-::~. __ ._ 
soud není oprávněn snížiti v rozsudku :penezJt~u vca~!ku, ? ktere ..za:"lo~c~ 
prohlásil, že jest ocho.ten ji přiimo~ti ,na '" ml~t:: zadaneho plnent, jez 
nezáleží v sumč peněžIté (§ 410 c. r. s.) c. 1;);)86. 
§ 57 j. n.: hodnotou zabavené věci; podle y~ ~7 j. n. ne~í cena, "'kte;o~u 
výkonný orgá'n v zápisu o zabaveni oznacll pko pra'Vdepodobny vyte-
žek drazby ,č. 13226. . " 
§ 58 j. n.: předmětem sporu je pe?čžit~ pohl~dávka čis~ě '~~jet~oveho 
rázu domáhá-li se zletHS' na manzelskem OtCI zaplacent vyzlvneho za 
II r č'j to u dobu, po kterou se nemohl sám vyživovati Č. 14105; srov. 
Č. 4040, ·Hnak č. 1990. 
§ 500, odst. 3 c. ř. s.: odvolací so~d, o\eňujevp.~:dn:.ět sporu <P~dle .tře
tíhO' odstavce § 500 c. ř. s., nemuže hm memb predplsy o nzelll ve 
věcech nepatrných ani předpisy ( opravnS'ch prostředcích ve věcech ne-
patrných č. 13218. . 
do'volací soud rOZhoduje, zkoumaje otázku :přípustnosti opravného pro
středku, samostatně o předpokladech zvláštních p-ředpisů o yěcech ne
patrných č. 13218. .', 
norávnoní odvolacího soudu samostatně oceniti předmět sporu jest ome
z~no 'na ustanovení § 500, ,odst. 3 c. ř. s. č. 17043. 
odvolací soud není olprávněn, aby v odvolacím řízení změnil oceněni 
mezitímního určovacího návrhu, ja,k je učinil navrhovatel sám Č. 17043. 
P r a c o v n í s o u d musí vždy ocelnifi spor podle § 27.zák. č. 131/ 
1931; nest,ačí, že odvolací soud ustanovil hodnotu předmětu spo,ru 
('.13698. 
(různé): při rozhodování o palmární ,pohledávce, jejíž zapJ,ac,e.uí se ad
vokát domáhá 'Ua klientovi, nelze užíti :předpisu § 4, odst. 1, posl. věta 
Vll.ád. ·nař. č. 95;1923, nýbrž je pro vS'měru advokátovy odměny vziti za 
základ hodnotu předmětu sporu podle 'p r v -ll í vě'ty odst. 1 § 4 řeč. 
vlád. nař. Č. 16157. 

Odběr piva viz heslo: pi;y o. 
- vody viz he-sl,o: ,v Jda vod. 

Odbočka viz heslo: f i I i á 1 k a. 
Odborová organisace,. ústředí viz hesla: náhrada škody, pod,pora v ne

z a m ě s t n a n o sti. 
OdbOuráni viz heslo: r e d u k c e. 
Odbytné viz též hesla: o't e c II e man žel s k Sr, V Y Z 1 V n e. 

soudcovské zástav,ní právo, jehož nabylj vymáhajicí 'Věřitel na služeb
nkh příjmech povinného všeobeoně bez jakékoliv výhrady, týká se 1 
odbytného, jež bylo povinnému zaměstnavatelem (ban'kou) přiznáno 
z důvodu, že použil v)'-hOd zaměstnanců dobrovolně odbouranýdl 
Č. 13765. 
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rozvrh odbytného, na něž vedena jest exekuce zabaven1m a přikázá
ním k vybrání, řídí se pravidly exekučního řádu, třeba jej soudce pro
vedl v řízení nesporném Č. 14748. 
účinnost smí-ru, jimž se nemanželský otec zavázal vy,platiti pro neman
želské dí,tě odbytné s vý.hradou s'ouhlasll nemanželské matky) třebaže 
dítě po sjednání' smíru zemřelo a že se souhlas nemanželské matky 
i schválení smíru poručenským soudem staly teprve po smrti dítěte 
Č. 16523. 

obchodního pOmocníka: nevztahuje se na ně omez·ení' § 34 zák. O' oheh. 
.pom. Č. !3-295. 

Oddělené bydliště viz heslo: pro z a tím n í o IP a tře rn fp odl e § 382, Č. 8 ex. ř. 
- jednání (§ 188: c. f. 5.): byly-li v téže ž'alobě zažalovány směnky, z nichž 

některé ,převyšoiVa.Jy 20.000 Kč, jiné zněly na 20.000 Kč, nelze usne
sení .prvého soudu, jímž po podání s'měneóných námitek k návrhu ža
lobce bylo nařízeno odděiené jednání v příčině směnek p.o 20.000 Kč 
před samosoudcem, v příčině, směnek pfevyšujkích 20.000 Kč před se~ 
nátem, napadati rekursem Č. 14013. 

Odděleni jmětti viz hesle: p o z II s' t a I o s t 
Oddělné právo (uspokOjení) viz hes.la: k -o >ll k II r s, s 1 o ž e fl í u s o II d II V y_ . . , 

rovnanl. 
Oddělni věřitelé viz hesla: <kolnkurs, vyrovnání zeměděl,ské. 
Odesilatel viz heslo: do p r a važ e 1 e z nič n í. 
Odevzdací listina viz heslo: p O 'Z Ů s t a los t. 
Odevzdátlí (tradice) viz hesla: exekuce § 278 ex. ř., nabytí a !převod 

vlastnictví. 
~ s k u teč 'll é (§ 943 ob Č. z á k.) viz heslo.: dar. 
- pozůstalosti viz IH~slo rP o z ů s tal o s t. 

Odhad: k v y měř e 'fl í -d á v k Y z pří r ů s t k u hod 'll oty n e m o v i t o s t i 
viz heslo: dávka z pří,růstku hod,noty nemovitosti. 
v zem ě -rl- ě 1 s k é m vy r -o- v n a c í m říz e'll í viz heslo: vy r o V 'li' á II i 
zemědělské (§ 9). 
Y e.;,:ek.učním fizepí: ustanoveni § 35 odh. ř. č. 100/1933 se týká 
Jen nzenl e:xekučmho, mko.Jiv i odhadního řízeni za účelem vyméření dávky 
z přkůstku hodnoty č. 13950. ' 
předpisy vlád. nař. č. 100/1933 se týkají jen odha.du nemovitosti v řízeni 
exekučním č. 1509'8. 
předpisem § 35, odst. 2 odhad. ř. (vlád. nař. Č. 100/1933) není vyloučeno 
.J1:aJpada-ti usneseni též rekursem č. 15-817. . 
by.ly-li pmti určení ,odhadní ceny -podány mi.mi1Jky, má exekuční soud o nich 
z'nOVl! rpzhod~nouti podle skutečného stavll V' té _době, kdy bylo vydáno 
lIsn~se,nt, prnÍ1 ně,m-už námitky směřují; k změnám, jež nastaly v době mezi 
v~da;~m:- ~snes'enI o o,dhadní ceně a vydáním rozhodnuti o 'námitkách, lze
pnhllzetr jen za podmmek uvedených v § 142 ex. ř. Č. 16571 
'v řízení O' námitkách lze přibrati nového znalce i'en za 'Podmínek § 34 
odsl. 2, písm. a) nebo c) odh. ř. Č. 16571. - , 
vS'ji~ky uve{}~?é., v, min. nař. č. 110/1;8~5 ř. z. o stan.ovenÍ odhadní ceny 
pJ.~tJ .. pro peneznl usta'Vy tam uvedene Jen potud, po:krud by,ly vysloveny 
v Jejich stanovách; obsahují-li stRnovy ustanoveni jen co .do odhadní ceny 
venkovského statku, nelze je roz'šiřovatil na jiné budovy ,č_. 16836. 

Odkaz viz též hesla: nesporné řízení, pOzt1sta;],os't.-
- postav'ení odkazovníkovo 'V p.nzůstalostním rIzenl: 

o s p O' r n é -ID -odka-zov'ní:kově -nároku nelze rozhodorvati v n.esporném řízení 
ani !enkrát, :když všichni účastníci žá-daH při projednávání pozůstallosti, alby 
pozusta:lostnl soud ,rozhodl tuto .otázku v nesporném řízení' nejde tu o před
určující otázku ve smyslu § 25 zák. Č. 100/1931 Č. 13916. ' 
~ }61, ,odst. 1 nesp. pat. nezba'vuje soud povi'nrnosti -sly,šeti ,odkazovní'ka jakO 
l1castmka (§ 18, odst. 2 zák. Č. 100/19311), má-li býti vydáno rozhodnutí, 
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které se přímo dot~',ká odkazovníkova ,práva Č. 14561. . 
při určení hodnoty nemovitosti (§ 794 o-bč. zák.) ke dni odevzdání .nesmí se 
hleděti na to, že podle skutečností, které jsou v době odhadu z;námy, do~ 
životní břímě již zaniklo a že trva,lo pouze určitou dobu č. 14771. 
§ 159 n-esp. pat. ne pře d p o -k 1 á d á, že :bylo dokázáno zřízení odkazu 
v pozůstalostním řízeni, zejména že o tom ,byla předlo-žena listina a že je 
tu platné poslední pořízení Č. 15827. 
popřením platnosti odkazu se .dědici nezbavují povinnosti k zajištění od
kazu podle § 159 nesp. pat., vyjímaje přÍlpad, kdy je privilegovaný ,odkaz 
Zřejmě a nepochybně neplatný č. 15827; srov. Č. 11979. 
dědic se může domáhati na o,dkazovníkovi 'll:rčovaCÍ žalobou zjištění, že vy
placením peněžité částky v určité VýŠi dostál své 'Pov~nno'5ti z odk'azu a že 
o-dkaz.o:vník nemá nárok na větší Plnění č. 16011'; Sl'OV. č. 6533. 
pTávni postarvení od-ka-zovníika při odkazu 'Pohledávky (legatum nomi:nis) 
Č. 16817. 
odkCl!zov.ník nenabývá ,odkázané pohledávky již zůstavitelovou smrtí a po
zůstalost jest až do jejího odevzdání dědici oprávněna k 'žaolobě o zaplaceni 
dotčené pohledávky Č. 16817. 
postavení odkazovn'íkovo ve sp'or'u o neplat'nost po
s led n í hop o říz e ní: ve sporu -o neplatnost po-sledníhn pořízení, které 
je pramenem i nároku v,edlejšího intervenfenta ma odkaz, pro nedostatek 
p -o ř i z o v a c Í oS c hop .fl o s t i zůstavitelovy, příslUŠí vedlejšímu intewe
'nientovi !postav,ení nerozlučného společníka v řize·ní č. 13161. 
třehas rozsudek, vydau)' ve sporu o neplatnosti závěti, se týká též odka
zovni'ka, nelze· na něho .pro -nedostatek podmínek rp-odle § 11 c. ř. s. podati 
žalobu podle §§ 125 a 126 n.esp. pat. Č. 15148. 
proti odkazav:níkovi je přípustná určovaCÍ žal'oha o neplat·nost závěti jen 
za podmínek § 228 c. ř. s. Č. 15148. 

Odkazovnik viz heslIa: 'nesporné řízení, odkaz, po,zůstal'ost. 
Odkázání věci na jiný soud (§ 261, odst. 6 c. ř. s.) virz heslo: Poos.toupeni 

věc i j i ll' é m u s o udu. 
Odklad exekuce IP rot i ,n -e z a m ě s t'll a n Ý m viz hes.Jo: fl. e'Z a m ě s t n ,a n í. 

~ rp rot i zem ě děl c II m viz hesla: v y r o v n á n í zem ě děl s k é, 
zem ě od ě l,c i. 

podle § 11 vyr. ř. viz heslo: vy-rovnánÍ, 
- pro dej o v é 'h O' říz e n í viz heslo: IP r.Q dej Ů' v é říz e .fl í. 
- a syn d. n á r o k viz heslo.: :; y 'll -cl i kát n í o -rl- p Ů' věd 11- O' st. 

. podle §§ 42 a dal. ex. ř.: o odkladu výkonu usnesení lVe smyslu § 50, odst. 6 
z.rk. č. 100/193'1 může rozhodovati jen nesporn~' soudce rp'od1e ustano .. 
vení řečeného zákona v řízen·í nesporném, n1:koHv exekuční -soudce podle 
předpisů exekučního řádu č. 13,284. 
nelze povoliti od1dad e.xekuce povolené k 'Pro'vedení prozatímního opat
ření, jímž má býti zajištěn zdržovaCÍ ná,r:ok podle zákona :proti neka'lé 
soutěži č. 13675. 
důvody odIdadu § 42 ex. ř.: při soudním prodeji .podle § 121 konk. ř. 
jest jen obdobně užíti důvodů odkladu, ulVeden)fch v § 42 ex. ř. Č. 14562. 
Č. 1 ex. ř.: důvodem odkladu e,xekuce může býti zásadně též po,dáJní 
ž.a-!ohy odpúr6 o neúčinnost exekučního titu.J.u, i když odpůrčf ža!loba 
nesměřuje přímo proti exe,kuč-nÍmu titulu, nýbrž jen :proti právnímu jed
náni, jež je základem exekučního titulu č. 16365. 
Č. 5 ex. ř.: byla-li exekuce podle výměru »Úraz.ové pojďšťovny dělnické« 
odložena až -do ,pravoplatného rozhodnutí o námitkách ,povinného ve 
smyslu § 35, odst. 2 ex. ř., je ,pro pOkrač-o'vání v ,exekuci rozhodující 
jen, zda tu jest pravoplatné rozhodnutf .správního úřadu, jenž exeku-č,nj 
titul vydad, o námitkách poviJnlllého proti nároku z tohoto ,exekučního 
titulu, nikoliv zda by.Jo pmvoplatně rozhodnuto o -námitkách povi:nného 
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proti exekuč-nímu titulu ve smyslu § 23 zák . .Q úro poj. děln.; nerozho
duje, zda a kdy správní úřady při rozhodnutí o námitkách proti exekuč
nímu titulu ,přihlížely také k okolnosti, v níž povinný v námitkách proti 
vymáhanému ,nároku spatřoval skutečnost nárok zrušující, když 'pravo
pIafně nerozhodly, zda tyto námitky jsou odůvodněně čili ,nic č. 13540. 
spory o nárok na vyloučení věcí, -nenMežejících do konkursní podstaty, 
mohou býti důvodem odkladu ,podle § 42, č. 5 ex. ř. Č. 14562. 
soud, rozhoduje o návrhu na odklad exekuce, musí zkouma:ti, jde-Ii 
opravdu o námitky ve smyslil § 35 ex. ř. č. 14953. 
§ 44, odst. 1 ex. ř.: pti povolení odkladu exekuce nelze přihlížeti k m a
r á ln í škodě nav~hovatelově, nýbrž jen ,ke š,koně majetkové č. 13353. 
odst. 2 ex. ř.: nesložil-Ii povinný jistotu, nIoženou inu do dat e č n ě 
podle § 44, odst. 2 ex. ř., jest v exekuci -fl a -n á v rh po'kračovati, 
není však vymáhajicí věřitel, ať j"iž jistota nebyla složena z ja'kého
koHv důvodu, oprávněn k návrhu, aby by,] povinný pořádkový mi tresty 
přinucen k složení jistoty č., 14027. 
exekuci 'k vymožení měs,íč,ního -důchodu, příslušejícího nuznému vy-má
hajícímu vě'řiteH až dO' pominuti jeho neschopnosti k práci, nelze odlO'
žiti' ani proti uložení jistoty podle § 44, odst. 2 ex.· ř .. k žalobě povinného 
podle § 35 ex. ř., v níž- tvrzeno, že :neschopnost vymáhajícího věřitele 
k práci j,iž :pomi-nula, !není·Ai dosud jisto, že vymáhající věřitel jest 
zpilsobilý k výdělku Č. 13986. 
nehrozí nebez:pečí nenahraditelné nebo stěží napravit.el·né maietkove 
újmy, domáhá-li se žalobce uspokojení své .pohledárvky ,před pohledáv
kou toho, proti komu odpůrčí žaloba čelí č. 16366. 
složením jistoty u soudu nab;'vá vymáhající věřitel zásŤa'v-ního práva 
k složené jistotě pr:o vymáhaný· nárok a n"elze jist'otu bez jeho 'svolení 
ani, vydati ,wni ji upotřebiti k jinému účelu č. 14225. 
jistota složená povinným podle § 44, odst. 2' ex. ř. neručí věřiteli za 
útraty op'Ů'sičního sporu (§ 35 ex. ř.), v němž povinný podlehl, n~rbrž 
j-en za peněžitou ,částku, jež se exekucí vymáha, anebo za interes vy
máhajícího věřitele, směřuje-li exekuce k vymožení jiného ,nároku než 
:peněžité pohledávky a ~}emůže-1i býti toto !plnění po zamítnutí ná.vrhu 
dlužníka na zrušeni exekuce vynuceno in natura pro mezitím nastalou 
změnu č. 1,6078. 
pov~.Jj.~~li s~ud, odkJ,ad e:xekuce bez uložení jistoty, ač hyly podmínky 
,pro JeJI ulozem ve smyslu § 44, odst 2, Č. 2 ex. ř. ve zn.ěni čl. V, Č. 3 
zák. č. 161/1936 ze spisu patrné a usnesení to ,g.<; stalo pravoplatné lze 
žá,dati za dodateé-né ulO'žení jistoty jen, uvede-li navrhovatel skuteč~osti 
činící p:rav-děpodohným, že by odkIad mohl sloužiti, jeho uspokojení 
(§ 44, odst. 3, č. 3 ,ex. ř. v novém zn.ění) Č. 15942. 
<povolil-li soud odklad exekuce bez uložení .iistoty, ježto, mu v té době 

, nebylo, známo, že vylučova-cí žalobu (§ 37 ex. ř.) podala osoba 'na niž 
~,e vzt~hujíy vehcí předpisy § 44, odst. 2, Č. 2. ex ř. ve :oně-nf čl. V, 
,co 3, zak. c. 161/1-936, fl, e m Ů ž e vymáhající věřitel tuto skute6nost 
uplatňovati r e :k u r S' e m pro- zákaz novot č. 15952. 
povo-]'il-li soud odklad e.xekuce bez uložení ji-stoty, ježto mu v té době 
nebylo známo, že vylučova,cí ža'l-obu (§ 37 ex. ř.) podala osoba na nH 
se vztahuilÍ velící př-edpísy § 44, 'Odst. 2, Č. 2. ex. ř. ve znění č.J V 
Č. 3 zák. č. 161/1936, 'm ů ž e vymáhající věřitel dodate6ně ,~: a ~ 
v,r vh n,ú ~.t i;,y aby .?yl povole~~ již odklad exekuce učiněn záviSlým na 
slozent pnmerene JIstoty, a muze v návrhu tom uvésti skutečnosti které 
soudu pn, povolení odkladu exekuce nebyly a,ni nemohly býti ~námy 
a p.ro ktere by hyl odklad ex.ekuce povolen jen s uložením jistO'ty kdyby 
byly bývaly soudu známy .č. 15952. ' 
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p o k rač o v ft ní vod I o ž e 11 é ex e k u c i: nelze ,pokračovati v eXe
kuci pravoplatně odložené jen proto, že byla dodatečně s1-o'žena -na soudě 
jistotR za újmu, která by snad byla spojena s pokračováním v exekuci 
Č. 15498. 
ne,lze pokračovati v exekuci odložené až do pra-voplatného rozhodnutí 
o n,ěkteré ze žalob, uvedený,ch v § 42, Č. 5 ex. ř., dokud nebyl spor 
pravo-plátně skončen, ný,brž byl ponec-hán jen v :klidu, a t.o ani tehda, 
učiní-li ná:vrh na po,kračování v exekuci, posturpn-ík, kterému hyla vy
máha1ná pohledávka postoupena a jenž podle § 9 ex. ř. vstoupil ,na 
místo .původního vymáhajícího věřitele do exekuce č. 16314. 
trval-li v ,době, kdy plynula lhůt-a k pfedlože'ní dražebníCh podmínel\, 
odklad e.xekuce vnucenou dražbou nemovitosti z důvoďu zahájení sponl 
a 'nepřípustnosti exekuce, nelze ani po skončení toho SpD-ru bez návrhu 
vymáhajícího věřitele pokračo'!ati v exekučním řízení, -a to ani mzho
dová'ním o návrhu povi'nného na zrušení exe.ku'ce pro nevčasné předlO
žení dražebních .podmínek č. 1673,l. 
k,d Y jed o vol a c í rek u r s- -fl e -p ř í p tl S t n ý: povoliHi prvý soud 
odklad exekuce, aniž uložil povinnému jistotu, rekursní soud .však na 
reikurs vymáhajícího věřitele uložil jistotu, ,není dovolací rekurs vymá
hajícího věřitele do výše jistoty přípustný č. 15126. 
nepřípustnost dovolacího- l'ekursu do ur.nesení rekursního soudu po po
vo.J'ení odkladu exekuce- e:xekučním soudem bez jistoty na zákl<lidě exdn
dační žaloby, jímž by,la lI'znána :obytečnost jistoty Inásledkem ut.náni 
nároku a rozhodnuto jen o útratád1, jehož náhrada by:Ja uložena ža
lobci (vylučovateli p'Odle § 37 ex. ř.) č. 15824. 
jestliž.e e.xekuční soud návrh povinného na povolení odkladu exekuce 
zamítl, kdežto rekurení soud odklad pO"lO-lil, bude~1i složena jistota, není 
dovolací rekurs p o v i n 11 é h o dovolen č. 16928. 

vyklizením: pro rozhodnutí o tom, zda jest lp-ovoJiti odklad exekuce vy:Jdi
zením podle § 1, odst. 1 Lák é. 45j1928, nemá významu, zda vykhzo
van)"' jest s t~, aby platil nájemné požadO'vané z v,olných bytů č. 13938. 

Odkládací výminka viz heslo: v Ý min ,k a. . 
účinek dovoláni (s t a vell i .p r á v ním o c i a v y k (, 71. a tel 11 o stl 

r o z s u d k u) nelze povoliti exekuci, podal-li dlužník proti rozsudku 
odvolacího soudu včas dovolání, které nižší soudy ne,o'dmítly pro ne
přípu.stnost a o nčmž nejvyšší soud do doby _ podání návrhu nerozhodl 
Č. '15749; srov. Č. 11542. 

Odkladný účinek: stížnosti viz heslo: stížno'st v exekučním ří
zenÍ. 

- odvolání z nálezu rozhodčího soudu ,nemocenské po-
jišťovny viz heslo: pojištění sociální. 

Od1oučení viz -hesla: ob e c, pře v zet í d I u h u (§ 1409 obč. zák.). 
Odložený rekurs viz heslo: stí ž n o s t. 
Odměna advokáta viz hesla: ad v ok á t, II ep la tn o s t s m I o tl V y. 

zaililo, viz heslo: smlouva o dí'io. 
- za práci přes čas viz heslO': doba pracovní osmiho-dino-vá. 
- zprostředkovatele viz heslo: sml o u v a z,p r o s tře cl k ov a te I sk á. 

Odmítnutí dovolání viz heslo: d o vol á !fl í. 
notáře viz heslo: TI o- t á i". 
soudců viz té,ž heslo: z mat e Č 'll o s t § 477, č. 1 c. ř . .8. 

- i v řízení ve směnečných věcech (§§ 555 a další c. ř. s.) pJ.atí v příčině 
odmítnutí soudců v občanských věcech ,práv-nich (§§ 19 až 25 j. 'n.) 
14denní lhůta (§ 521 c. ř. s.) k podání 0pfétvného prostfedku Č. 16493. 

Odnětí otcovské moci viz hesla.: o tec m a II ž e J s ký. 
Odpadkové vody viz heslo: ryb 0-1 o -v. 
Odpočivné platy viz též -heslO': ,pen.se, zaopatřovací pož,itky-, 

-- aj na smluvněho zamestnanca štátu vzťahujú sa pred.pisy Úl obme-dzení vy-
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p'lácania odpočivn~"ch ,platov do cudzozemska, ak jeho nár.ok na oopočivné 
platy upravený bol smluv-ne tak, že platia o ňom predpisy, da'né pre štátnych 
zamestnancov pragmatikálnych č. 17160. 

Odpor: který byl vznesen proti vydá1ní pe,u.'ěz složených -na soudě; neúčinnosti jeho 
lze se domáhati pořadem ,práva nehledíc na to, zda o vydání slnžených 
peněz .jest rozhodnouti v řízení nesporném či exekučním; věc-němu rozhod
'!lutí soudu o žaIo:bě o neúčinnost odporu :nevadí ani, že soud o žalo'bcově 
žádosti o vydání složených peněz ,; době podání žaloby ještě -nerozhodl 
Č. 13650. 
podle § 156 obč. zák. viz heslo: dít ě rozll. Č. 13871. 
pOdle § 158 obč. zák. viz heslo: dít ě. 
podle §§ 35, 36, 37 ex. ř. viz hesla: žalob a .p ,o d'} e §§ 35, 36, 37 ex. ř. 
pod1e § 83 ex. ř. viz heslo: e,xekuce (§§ 79 a -další ex. ř.). 
podle § 184 ex. ř. viz Iheslo: dražba vnucená nemovitosti. 
v rozvrhovém řízel1í (§ Z13 ex. ř.) viz heslo: dra ž b a - 'r o z vrh ne j -

vyššího podání. 
se spisy 'viz heslo: d o vol á 11 í. 
proti berní exekttci viz heslo: ex e k II C e ber ,n í. 
podle § 39 řádu o zbavení svéprávnosti viz heslo: 111 ů ty. 

Odporování' 'P I a t .ll o s' tip řev o dum a jet k u, k t ,e r Ý -p ř i.p a d I stá t II 
pod I e s m ,I o II v Y II Z a vře TI é v S t. G ,e ,r m a i n viz heslo: s t ti t. 

Odpovědnost viz hesla: a d v o kát, a d v o k k o- 'n c i pie n t, .a II t o b u s, a u t o -
mobil, náhrada škody, notálř, obec, pojištění pensijní, 
smluvní, s-ociální, syn-dikátn-í odpovědlnost. 

O~pověď dovolací viz heslo: .ti o vol a c í od po'\! ě ď. 
- žalobní viz hes.la: jazyk státní, prázdniny ,soud:ní (§ 225, 

.odst. 2 c. ř. s.), rozsudek pro zmeškáni (§ 398 c. ř. 5.). 
Odpůrčí nárok: v konkursu viz heslo: 'konkurs (§§ 29 a násl.). 

odpůrčí řád č. 337/1914 ř. z.: 

§§ 1, 2: I11.!imo ,konkurs může strana, 'která je FY odpťtrčím sporu žalolV'ána -na
mítati Illejen, že pohledávka věřit-el.ova není vykonatelná, a~e i že rphhle
dávka neni vťtbec po právu, zejména že nikdy nevznikla č. 14800. 
odpťtrčí žalob.qu věřitele lize vytvořiti iPříznivěj-ší sItuaci pm' něhO' a .při
voditi n.aději na zvý'šemí možnosti jeho uspokojení jen tehdy, jde-li jen 
o o s o h II í dluh, !pro :nějž vťtlbec nelze neb tO.'Hko, ubHžně lze nabýti e;xe
kučního titulu proti tomu, kdo ,nabyl jmění odporovatelným jednáním 
dlllžníkač. 13352; srov. 5185, 8280. 10691, 12148, 12157, 14515, 16420. 
jde-li -o h y pot e:k á r n í pohledávku odpomjícího věřitele, jenž pře
vodem za'vazené nemovitosti neutrpě'I újmy, není v-ěřitel oprávněn k od
pťtrčí žalobě, nýhrž může si vymoci hY'Potekár-ní žalobou exekuč-ní titul 
pwti 'nabyvateli zavazené nemovItosti č. 13352:. 

-§ 3: o.dporovatel.nosti 'Podle § 3, č. 1 odp. Ť. nevadí, že odporrovate1né jednáni 
jest i neplatné podle § 8650bč. zÓJk. č. 13904. 
nejde ani 0, be~úp.1at-nou .smlouvu.' (§ 3, ~. 1 odp. ř.), be·re-li kUl})itel na 
sebe. os?b.m zavaz.ek posikytnouti na sražku .kupní ceny, ur-čitá ,plnění 
proda~eh a1uebo pn jeho smrti třetim -osobám, ani O' smíšené darování 
neby-lJ-li si smlluvd .při sjednání smlouvy vědomi že obecná cena ne~ 
mo:,:ito.sti je větší -a že kupní cť:na je stanovena ~ižší jen proto, aby se 
klllplteh dostalo nemovitosti z ,části bez úplaty č. 15;83,1. 
m~lo-1i ~e tř~tím, ?sob,á~ z úpl~tné smlouvy dostati bezúplatného prc
Slpechu, Je -pra-vnl ]e,dnam pmtt mm ·odporovatelné ,podle § 3 Č 1 'odn 'ř 
č. 15831. ' ·Y· • 

§ 6: exekuční úkony vymáhajícího věřitele nejsou z p r a v i dIa odporova., 
telnéč. 13451. 
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exekučním úkonům vymáhajícího věřitele lze odporovati jen, _jsou-li za
loženy na p r á v ním jed fl. á n í dlužníka, směřujícím ke zkrácení 
jeho jin~'ch věřite1ťt č. 13451. 

§ 8: od.půrčí nárok nelze uplatňovati pro nárok na v~' ž i v n é v době po
dání ža'loby je š t ě ne v yok o oll a tel n é č. 13200; o pač n ě rozh. 
č. 15204 (u § 9 odp. ř. č. 64/1931). 
nárok na náhradu šj{ody, přiznaný žalobci jen co do, důvodu a ne co 
do výše, není vykonatelnou .pohledáV'kou ve smyslu § 8' odp. ř. ,č. 14071. 

§ 9: dvouletá lhůta § 9 odp. ř. jest konečná a není dovoleno její další pro
dloužení Č. 13530. 

- viz též rozhodnutí uvedená pod heslem: o,d,pťt,rčí řád 
č. 64/1931. 

§ 13: odpůrčí žal-ob u je zamítnouti, vrátil-li žalovaný ještě před podáním 
žaloby dlužníku, co z jeho jmění ušlo odpnrovatelným jednáním č. 14935. 
to, že jest žalovanému knihovně přLps-ána celá nemovitost, převedená 
na něho dřívějšími svo,luvlastníky, nepřekáží ani odpůrčí žalobě o ne
účmnost .převodu jedné z ideálních částí, jež patřila dříve odporovate
lovu dlužníkovi, ani .povoleni exekuce jen na ideální část nemovitosti, 
týká-li se právo na uspokojení jen ideální části č. 15831. 

§ 20: viz § 21 o tlp. ř. č.64/1931 rozh. č. 13952. 

odpůrčí řád č. 64/1931 Sb.: 

(všeobecné): kdy lze právním jednáním dlužníkovým, která byla u.či
něna v úmyslu z·krátiti věřitele, odporovati jen podle předpisů odpŮ'r
čího práva, a nikoli i podle všeobecných předpisů o ,náhradě škody 
(§§ 1293 a další obč. zák.) , byť i ona právní jednání záležela v ple
tichách č. 15086; srov. č. 10\78, 10831. 
dIužník je nezpůsobilý platiti, nemá-li pohotově platební prostředky, 
aby dostál všem splatným závazkťtm, 'na jejichž zaplacení .osobní vě
řitelé naléhají, a když nemá j,istoty, že hy si mohl obsta,rati v dohledné 
době potřebné platební prostředky; nerozhoduje ani, že dlužlník za ta
kového stavu ,některým z nich :platil, ani že někteří věřitelé poshověli 
dlužl1íku v v-lacení, Sipokojivše se zajištěním na nemovitostech dluž,ní
kových, ani že jiní -osobní věřitelé jsou zajištění v dobrém pořadí na 
uvedených nemovitosteoh Č. 17011. 

(čl. Xl. uvoz. ust. k zák. č. 64/1931): usranovenia čl. XI. uvodzovacích usta
novení k zák č. 64/1931 nevzťahujlÚ sa len na otázku, čim o ž II .o 
odporovať práv,nym úkonom, ale i na Ů's t a tu é p r e d p o k I ad y 
odporovatel'nosti (najma § 9 odp. por.) podl'a kcmkurzného resp. od
pomvacieho poríadku ,č. 14914 (IÚr. sb. č. 2405); ,smv. Úro sh. Č. 1329, 
1232. 
keď právny úkOln, uzavrený menom nezletilca, vykona<ll)"' hol predo 
dňom, ktorého nadohli-dol účinnosť -nový odpofOlvací rporiadok (zák. 
Č. 64.11931, III.), treba otázku: pokial' mož,no úkonu tomu odporovať, 
posudzov,ať po-dl'a právnych pravidiel, platných pred 'novým odporo
vacím poriadkom, i .keď Iporučenský súd schváJ.i:l menom nezletilca 
p,rávny úkon teprv' za úči'unosti nového o'dporovacieho poriadku 
č. 15099 (Úr. sb. č. 2575). 

§§ 1 a 2, 3: pokud může »vyúčtovámÍ« býti předmětem odpůftČiho nruroku 
č. 14847. 
'p<;>'dmínky, za ,nichž lze odporovat zcizení podniku (obchodu) Č. 15404 
(Ur. sb. č. 2808); srov. Č. 6728. 
pre'vod hypotekárneiho záložného práva, via-z,núceho pre zmenkovú po
hradávku, ktorá nebola záro'Veň so záložným právom ,prevedená a pla
te·ním zanikla, 'nemóže byť sám o sebe napadnutý odporovacou žalobou 
č. 15163 (Or. sb. č. 2628). 
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jednostranný úkon osoby tretej, ktorá TI i e jed i Ž II í k o m odporu
júceho veritel'a, nemaže byť dóvodom odporovatelnosti podl'a predpi
sov z"kona č. 15643 (Úr. sb. č. 2924). 
odporovatelnost p.řevodu zástavního práva, uvolněného zánikem kniho\'
ního dluhu, na jinou (neexistující) pOhledá'V'ku č. 1586(). 
odporuva1cfným je taký právny úkon dlžnika ktorý má za ,následok 
také skráte.nie uspokojovacej podstaty, že či-ní ~'ykonatel'nú pohl'adá'V'ku 
veritel'a zcela al:ho zčasti nedobytnou, ruebo o ktorom možno mať za 
to, že uspokojemu veritel'a zcela a'leho aspoň zčasti zabraňuje č. 16154 
(Úr. sb. č. 3256). 
o~půrčí ,žaIoho~ lze odporovati zcizení .přídělových pozemků, na nichž 
yazne

v 

zakaz zctzenÍ a zavazeni bez svolení státního pozemkového úřadu, 
j kdyz byl~ smlouva o zcizení schválena státním pozemkovým úřadem 
(nyni ministerstvem zemědělství) 'č. 16199 (Úl'. sb. č. 3256). 
jalkmil~ .b~l'Ů. dílo chráněné původským právem již uveřejněnO' nebo 
k uvereJnem puvodcem určeno, lze e:xekucí zasáhnouti - mimo jiné 
případy ~vedené v § 14 ~ůvod. zák. - též majetkové nároky 1. původ
skeho prava, které púvodce získal smlouvami o uveřejlnění svého díla 
(na př. smlouvami nakladatelskými») a lze za podmínek odpůrčího řádu 
?dpor~va~ p'rávnÍmu tedn~ní dluŽ,ník.a (pů,,-:od;e), jImž ~převedl tyto ma
Jetkove naroky (na pro naroky proti autorskemu sdruzení, pověřenému 
vy'pÍráním honorářů za provozo'vání rozhlasové a mechanické repro
~ukce uveřej.něn.ých hudebních a spisovatelských děl) č;. 16969 (Úr. sb. 
c. 3921). 
záleží-li odporovatelné jednání dlužníkovo v jednotlivých jednán.ích 
~post'l1~ autorského. práva, postup veškerých výnosů z něho, převod 
clenstyl 'v autorském sdružení na třetí osobu), z nichž však žádným 
o v so~e .n.eb~l~ ~.osa~e,:.o ocLp~rovate:TIé skutkové podstaty, nýbrž teprve 
~seml .1ednamml v Jejich celIstvosti, nejsou odporovatelná jen jednot
hvá práv:ní jednání, nýbrž i všechna jednání, jež k sobě patří č. 16969. 
i pouhé vědomí smluvců o předluženosti dlužníkově nestačí k důkazu 
o zkracovacím umyslu č. 13266; stejně č. 5793. 
stav kridy, stav nezpůsobilosti uspokojiti všechny věřitele nestačí k odů
vodnění odpúrčího nároku a úmyslu zkracovacího 'mimo konkurs 
č. 13266; stejně 5793. 
vědomost jednoho z členů predstavenstva o úmyslu dlužníkově zkrátiti 
věřitele se rovná vědomosti spole.čeil1stva samého Č. 14658. 
k úmyslu skrátiť veritel'a stačí, ked' dlž·ník mal alebo keď m u seJ mať 
--=- nie vša~ keď len m o h o I mat' - vedQ.~ie, že veritel'a skracuje 
c. 15643 (Uf. sb. č. 2924)· stejně č. 3079. 
odp~rči nárok. je, vyloučen, - jestliže nenI vůbec naděje na zvýšení mož
nostI uspokoJent č. 14515 = .or. sb. č. 2981; stejně Č. 5185, 8280, 
10691; srov. č. 16420, 13352. 
k ?~por?~at:,lnos,ti stačí, že odporem proti právnímu jedná·ní dlužníkovu 
mu ze hyh zJedna-no pro odp.oTujídho věřitele příznivěj'ší postavení než 
jaké měl před podáním odporu č. 15675:; stejně č; 10691; srov. i Č. 5185 
10865, 12148, l2!157, 13352.· , 
po~le ~dpúrčího řádu.lz~ prárvnímu je~n.ání sjednanému ,na oko (§ 916 
obc. zak.) odporovatI jen za podmmek odporovatelnosti vytčen)'ch 
v §§ 2, 3 a4 odp. ř. č. 16695 (Úr. sb. č. 3688). 
pokud j~ ,odpů~Š~ žalo?a n.evzp~sohilá ~je:d~ati nebo usnadniti uspokoje,ní 
odp~r~p~lho vente~:,. jesthze, zalovany lestě pře d zápisem poznámky 
odpurcl zaloby zaŤlzI'! nemovitost na sebe převedenou tak že knihovní 
břeme·na předcházející řečené poznámce převyšu1í hodnot~ nemovitosti 
č. 16420; srov. č. 14515, 10691, 8280, 5185. ' 
§ 2, Č. 2 odp. ř. se vztahuje i úJa zřízeni zástavního práva pro jakou-

Odpůrči nárok 
403 

ko1iv pohledávku č. 14363 = !Úr. sb. č. 2083; srov. č. 3350, 4161 (dfi
vody), 5283, 5793. 
věřitel může odporovati - pokud jsou tu ostatní zákonné podmínky 
§ 2, č. 3 odp. ř. - i kn~hovnímu zástavnímu právu, zřízenému pro 
pravou pohledávku č. 14363 = -Úro sb. č. 20S:,; stejně 5283. 
je tu zkrácení věřitele podle. § 2, č. 3 odp. ř., jakmile byl věřiteli 
znemožněn nebo ztížen zásah na dlužn,Ílkovo jmění; netřeba, aby vě
řitel vycerpa,l všechny možné exekuč.ní prostředky č. 14515 = Úro sb. 
č. 2,181·; stejně č. 16091, 4912. 
o ztížení věřitelorva zásahu na dlužníkovo jmění jde i tehdy, jestliže 
věřiteI může vésti exekuci jen -na rpožÍ1váni ,nemovitosti zabavením po
žívacího práv·a dlužníkorva a nikoliv na podstatu nemovitosti č. 14515 
= nr. sb. č. 2181. 
v .odpů.fčím sporu p.odle § 2, č. 3 odp. ř. náleží žalovanému, aby do
kázal, že i tomu, kdo za něho sjednal právní jedná'ní, byť i k tomu 
nebyl zmocně,n, nebyl znám zkracovací úmysl dlužlníkův ani z'nám býti 
nemusH č. 15675. ' 
mimo konkurs·, tedy i za vy.wvnacího řízení dlužníka, lze odporovati 
vkladu zástavního práva prŮ' pohledávku jen tehdy, šlo-Ii o předčasné 
splnění dosud nedospělého závazku nebo byl-li pletichami dlužníkovými 
j-iný věřitel, mající dospělý nárok na- knihovní zaji'štění, zdržen tak 
d.Jouho, až by dospělI nárok věřitele, jemuž by se poskytla výhoda vkla
dem jeho pohledávky do knih před oním věřitelem č. 13266; stejně 
č. 4546, 16420, 16612; srov. i č. 9813, 3567. 
pojem nadržování věřiteli' a předpoklady, za nichž mo-ž,no nad.ržo!Váni 
odporovati podle odpůrčího řádu mimo kookurs č. 16420 (Úr. sb. 
č. 3511); srov. i rozh. č. 16612, 13266, 9813, 4546, 3567. 
mim Q. k Dnk u r s nelze po<Ue odpůrčího řádu odporovati jen pro 
'll a drž o v á'n í a nadržovací úmysl, a to a-ni tehda, bylo-li věřite-li P'o
skytnuto zajiště'!1í, na něž -neměl nároku bud' vůbec, nebo' toho způ
sobu, neho toho času č. 16420 (Úr. sb. č. 3511); stejně č. 4546, 13266, 
16612 . 
pouhé nadržování některým vě-řiteIům na újmu ostatních věřitelů dlul.
'níka není mimo konkurs zkrácenim ostatních včřitelů a' nadržovací úmysl 
není zkracovacím úmyslem ve smy-sIu § 2, Č. 3, odro ř., a to ani tehdy, 
jde-li o věřitele, kteří patří mezj osoby dlužníkovi blízké (§ 5 odp. ř.) 
č. 16420 (Úr. sb. č. 3511). 
poskytne-li dlužník jen některým věřitelům, kterým příSluš-í pr.oti dluž
ní.ku pravá a dospělá pohledárvka, její zajištění nebo uspolkole..ní, aniž 
to může poskytnouti ji.ným věřitelům, a dlužník je si toho vědom, jde 
o nadržování vě·řitelum, jimž takováto výhoda by.la poskytnuta č. 16420. 
jen tenkrát, je-li zajištění nebo us;pokoj-ení za uvedených oko.lností pro
vázeno pletichami dlužníka a zajištěného neho uspokojeného věřitele, 
t. j., určitým objektivním, ve srozumění se zajištěným nebo uspokoje
ným věřitelem vykona1ným právním jednáním dlužníka', jímž (bylo vě·ři
te-Iům znemožněno, aby získali stejné postavení, lze nadržování mimo 
konkurs odpírati č .. 16420 (Úr. sb. č. 3511). 
prokázal-Ii žalovaný v odrpůrčím sporu, že jeho pOihl-edávka byla pravá 
a splatná, náleží vždy odporujícímu věřite·li důkaz, že věřitel nabyl za
jištění nebo uspoko.iení takovéto pohledáVky pletichami; odpťuci pak 
ná1eži dokázati, že mu neby.1yp1etichy známy č. 16420 (Úr. sb. č. 3511). 
k odporovatelnosti podle § 2, Č. 3 odp. ř, nestačí, že dlužník a uspo
kojen)1 neb zajištěn5" věřitel vědí, že dlužník je dlužen ještě jinému vě
řiteH, jenž byl nadržováním předstižen, .ný,brž se vyžaduje, aby před
stižení bylo umožněn.o lstivým jednáním dlužníkovým, vykona'ným ve 
vzájemném dorozumění s řečeným věřitelem (p.letichami) č. 16612; 
srov. č. 16420, 9813. 3567. 
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jde o pletichy, zatajoval-li dlužnik zkrácenému věřiteli své majetkové 
poměry, aby ten nemohl vésti exekuci, a druhý věřitel z toho vědomě 
těží, nebo předstírá-li zkrácenému věřiteli, že bude do určité doby uspn
kojen, aby pnhledávku nevymáha'l a aby dlužník mohl zatím uspokojiti 
nebo zajistiti jiného věřitele, jednajícího ve srozumění s dlužLníkem 
Č. 15612; srov. Č. 9813, 3567, 4545, 13266, 16420. 
keď nadobudla manželka dlžníka úk.onom odporovatel'.ným podl'a § 4, 
Č. 2 odp. por. jeho tovar a smluvou učinHa tretiu osobu na von'ok ma
jiteťom obchodu s týmto tovarom, ale vyhradila si pri tom všetky 
prá'va na tovar, dJžníkov verite!' nemá proti tejto tretej osobe odpo
rovací nárok podra §§ 12, odst. 3 a 14 odp. 'por. Č. 15229 (lůr. sb. 
Č. 2674). 

§ 4: zmenkový závaz.ok maJnžeLky, prevzatý z.a dlh manžela, je bezplatným 
apatrením v smysle § 4 'Odp. por. č. 15647 CÚr. 'sb. č. 2952). 
odpůrčí nárok proti zřízení věna č. 15495; Srov. Č. 3799. 
slib věna z dOby před sňailkem nemá prav·otvorný a záva:uný účinek, 
nebyla-Ii osoba podle zákona zavázaná k vyvěnění a vzhledem k stavu 
svého jmění povinna spJ.nHi zákonný závazek k zřízení věna; slib věna 
za takových okolností učiněný jest benplatným opatřením, jemuž lze 
odporovati podle § 4, Č. 1 odp. ř. Č. 15495. 

§ 5: osobou blízkou ve smyslu § 5 odp. ř. jest i bratr zemřelé manželky 
dlu,míko~y Č. 16695. 

§ 7 viz rozll. č. 13451 u § 6 odp. ř.č. 337/1914 ř. z. 
§ 9 viz též ,hora čl. XI uv. ust. k zák. Č. 64/1931 a § 8 odp. ř. č. 337/ 

1914ř. z: 
k odporu podle § 9 odp. ř. jest oprá',nněn .jen vě,řjtel, jemuž přísluší 
pohledávka peněžitá č. 1378Q; stejně k § 8 oup. ř. č. 337/1914 č. 7598. 
odpůrčí ž·alolbě 'nevadí zákaz zcizení a zadlužení, poznamenaný na ne
mO'Vitosti č. 15453. 
posouzení, zda určitý l{)!1ihovní stav dopouští, aby bylo právo žalobci 
mzsudkem přiznané vykonáno, jest ponechati až rozhodování o výk{mu 
rozsudku ·č. 15453. 
náwk na náhradu škody přiznaný žalobc.i jen co do. důvodu a ne co do 
výše, není vykonatelnou pohledávkou ve smyslu § 9 Qdp. r. 'Č. 14071. 
i pro v Ý ž i v 'll é v době podání oc1púrčí žaloby j e š t ě n e \r y:k o n a
tel n é lze uplatniiti odpů-rčí nárok č. 15204; opačně rozh. Č. 13200 
(u § 8 odp. ř. č. 337/1914). 
pokračování v odpůrčím sporu pro pohledávky na výžIvném i když 
původní exekuční titul (povolené !pfO.zatímní opatření), byl ·~·ahrazen 
odsuzujícím rozsudkem č. 15485; srov. č. 15204, 13200. 
veritel' muže 'Odporovat' - ak BÚ s,plnené ostatné po.dmie,nky - práv
nemu úkonu aj jednoho zo srpO'ludlžníkov bez toho, že by musel do
kázať, že jeho pohl'adávka je na .ostatných spoludlžníkoch zcela a.lebo 
zčasti ,nedobytná Č. 1'6154 (!Úr. sb. č. 3256); stejně Č. 5695' srov. 
č. 10691 a Or. sb. č. 2181 = 14515. ' 
důvodem odkladu exekuce m{He býti zásadně též podá,ní žaloby od
.p~,rčí o ne~činnost exekučního titulu, J když a-dpů.rČí žaloba nesměřuje 
pnmo protI exekučnímu titulu, nýbrž jen proti ,právnímu jednání, jež 
Je základem exekučního titulu Č. 16366; srny. Č. 9928, 9448. 
nehmzí však .nebezpečÍ nenahraditelné neho stěží napravitelné majet
kové újmy, domáhá-li se žalobce uspokojení své pohledávky před po
hledávkou toho, proti ,komu odpůrčí ža'loba smě'řuje č. 16366. 

§§ 12 až 14 viz i přislušná rozh. č. 14935 a 15831. 
viz ľOzh. č. 13451 u § 6 dřív. odp. i. (č. 337/1914 ř. z.). 
k výkladu § 12, odst. 3, oclp. ř.č. 13502, 5229, 15453. 
k otázce p a s i vn í h o oprávnění k odpůrčí ža.lobě č. 13502, 15229, 
15453 CGr. sb. č. 2845). 
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lze odporovati nepřijetí dědictVÍ i ,proti tomu, kdo koupil ,nemovitost od 
lleujaté pozůstalosti, zvětšené akrescenci o podíl dlužníka, jenž se za 
dědice nepři'hlásil Č. 13502; srov. č. 5633. 
lze nastupovati cdpúrčí žalobou 'na toho, kdo nabyl odporovatelným 
jednáním daJŠ1110 práva (požívání) Č, 15453. 
ked' na-dobudla manželka dlžníka úkonem odrporovatel':ným podfa § 4, 
č. 2 odp. por. jeho to.y.~r a smluvou učJni!a tretiu osobu na vonok 
majitel'om ,obchodu s týmto tovarom, ale vyhradila si pri tom všetky 
oráva na tova,r dlž·níkov veritel' nemá proti t e j t O' t ret e j o s o b e 
odporovací nár~k podl'a §§ 12, odst. 3 a 14 od:p. por. č. 15229 (Úr. sb. 
č. 2574). 
nelze odporovati zřízeni z á s t a v n í h o práva ni dlužníkově nemo
vitosti v pořadí poznámky podle § 53 knih. zák., vydala-li tře t i osoba 
usnesení o povolení poz-námky pořadí věřiteli, aby si věřitel v mezích 
p r a v é pohledávky příslušející t- ř e t í osobě pmti dlužníkovi vložil 
zástavní právo pro. sv-ou vlastní po.hledávku č. 16198. ~ 
zřízení poznámky pořadí podle S 53 knih. zák. bylo by mozno odporo
vati jen tenkráte, kdyby bylo zřízení to odporovatelné proti předchi'tdci 
č. 16198. 
odpomvacia žaloba je žalobou o plnenie, alebo !rpenie a nie žalobou 
UTčovacou č. 15197 CÚr. sb. č. 2650); stejně č. 9230, 10294. 
'odpnrovacia žaloba je žalobou {) pl;nenie a nie žalobou určovacou 
č. 17157; stejně č. 15197 a rnzh. tam uvedená. 
ža,lobci odpůrčí žaloby ná'leží, aby uvedl, v kter)rch úkonec'h odpůrc'o
vých nebo dlužníkových spatřuje odporovatel-né jednání, a nabídlo tom 
již v řízení před první stolicí důkazy č. 13266; v témž smyslu Č. 3743. 
vyr:ieknutie bezúčitnnosti právneho' 'úkonu má ien ráz rpredurčujúci a ne
musí byť pojaté do žalob-nej žiadosti vedl'a žiadosti o plnenie, alebů 
trpenie; .flBpripustné je domáhať sa púheho výroku o bezú6nl1osti rpráv
něho úkonu č. 15197 (Úr. sb. č. 2650); stejně č. 9230, 10294; srov. 
č. 8151. 
ll,euvedl-i žalobce v žalobní žádosti, pro t i k o m u má pohledávku, 
pro kterou odpůrčí ža'lbbou odporuje, jest žalobní žádost neur-Ntá a jest 
takovou žalobu zamítnouti koneč.ně, ne jen pro tentokráte č .. 16277. 
odporovac.ia žaloba verdtel'a skráteného tým, že dlžriík svoji po:hl'adávku 
cedoval, má smerovať proti cesionárQl\ri na vydanie sumy pohľadá,vlq, 
ak mu Už bol a zatplatená Č. 17157. 
žaloba, ktor:ou sa veritel' skrátený t)rm, že dlž,ník 'Svoju pohl'adávku ce
dov·al, domáhal len toho, aby bola vyrieknutá bezúčinnosť cesie voči 
nemu a cesionár zaviazaný trpeť, aby sa z cedovanej ,pohl'adávku uspo
kojil bez zretel'a na cesie, je púhou urČOVHCOU žalobou Č. 17157; porov, 
ŮL sb. č. 2650. 
náležitosti odpů,}'čí žaloby podané k provedení odporu odkázanému na 
po-řad p1=áva Č. 16498. 
předpis § 233 ex. ř. platí i pro od.půrčí žalobu, kterou je pmveden jen 
odpor, vznesený při rozvrhorvém roku Č. 16498 . 
odpůrčí žaloba, kterou se provádí jen odpor vznesený při roz'vrhovém 
roku, nemusí vyhovovrdi li'stanove·ni § 13, odp. ř. a není ani p'Ů'třebí, 
aby zně,Ia na neúčinnost zástavnfho práva a pohledávky žalolY,aného 
odpúrce vůči odporujícímu věřiteH č. 16498. 
relativní účinek úspčšné odpůrčí žaloby odporové se týká jen otázky, 
komu a jakou částkou má býti odporem dotčená část rozdělované pod
staty vyplacena, a tu otázku musí řešiti sporný soudce, třebas o to 
nebylo žádáno č. 16498; srov. č. 12782, 15596. 
lze odporovati zcizení po dn ik u (obchodu); právní výnnam změn, 
způsoben)'ch jednak dalším provozem podniku, jednak jeho rozšířením 
č. 15404 (ůr. sb. č. 2808). 
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pouhý odpťtrčí náwk, tvrzen}"' spo!uvla'Stníkem proti druhému spobu-~ 
vla;stníku, nebrání žalobě podle § 830 obč. zák., podané druhým spolu
vlaslnlkem č. 14219. 
nárok na 'll á hra d II podle § 14, odst. 1 odp. ř. není nárokem na ná- 1 
hradu ~kody a zavinění není (ve smyslu §§ 1295 a dal. obČ. zák.) ;: 
podmínkou jeho urplathováJní, toliko rozsah řečeného náhradního nároku 11 
Se posuzuje .podle obecných předpisů (§§ 1323 a 335 ohč. zák.) Č. 14427. !i 
veritel' sa nernože domáhať uspokojeni-a z majetku dJž,níka, ktorý je - li 
v dosledku s,imulovanej smluvy, uzavrenej medzi rodič mi a súroden- II 
c'a:mi dlžnLka - pozemnolmižne zapísaný na súrodencov dlŽlníkových, 1'1' 

žalo-bou odporovacou, ale tak, že vedie exe:kúciu na nárok dlžníka proti l 
jeho súrodenc-om Č. 15248 (!úr. sb, č. 2695). I! 
k nepřípustnosti odpÚ!rčí žaloby proti dlužníkovi odporovatelo'Vu je p'ři- -, 
hlédnouti z úřadu, jde-li o to, aby byl jako vlastník ,nemov,itosti uznán 
povinným trpěti vklad knihovní přednosti vyk'Ů'nate~né pohledáv:ky od
porovatelovy ,před zástavním prá'vem, které bylo vloženo :pro pohle
dávku zástavního věřitele zároven žalovaného odpťtrčí žalohou Č. 15855. 
keď dlžník scudzil sv,ooju' neh:nutel1nosť s výhradou doživótného užíva
cieho práva pre seba, mMe jeho v,eritel' odporovať tomuto úkonu ža
lob-ou tak Vro-ti 'fi'a:brý-vatel'ovi 'ako aj proti Slamému dlžníkovi č. 16144 
COr. sb. 1'. 3209); porov, Č. 9445 (k dřiv. odp. ř.). 
vliv zcizení majetku, nabytého jednáním odporovatelným podle odpůr
čího řádu, na obsah odpů,rčího nároku Č. 16695. 
jestliže již v době podání odpůrčí žaloby a pře d povolením poznámky 
této žaloby byly nemovitosti získané odporovatelným jednáním _ př~psáJlly 
jiné os-obě, nepomíjí tím sice ,-odporovatelnost :právního jedn,ání, avšak 
?dporující věřitel jest oprávněn domáhati se jen peněžité náhrady 
c. 16695. 

§ 17: s odpů-rčím nárokem lze kompe.nsovati vzájemnou pohledávku pr?ti 
odporovateli Č, 15135. 

§ 21: p'oznámka odpurčí žaloby podle § 21 odp. ř, jest svou podstato-u 
prozatímním opatřením a platí o ní i ,co ,do -p'řípustnosti o-pravný'ch 
prostředků a lhůt k nim předpisy, vztahující se na proz,atímní opatřeni 
1'. 15187. ' 
poznámka odpůrčí žalO'by -nepo.z-b}"rvá významu tím, že byJ žalobci od
půrčí 'nárok pravo:p-latně .přiznán ,č. 13952. 
zajišťovací účel p.oznámky trvá i po pravoplatném, žalobci příznivém 
skončení 2dpft.rčího spnm až do doby, ,kdy odpórčí nárok věřitelóv bude 
splněn, buď tím, že odpůrce odporovatelův uspokojí pohledávku, která 
p.říslUŠí odporujícímu věřiteli proti dlužníku, buď tím, že s-j věřiteI sám 
uspokojení svého nároku vymůže Č. 13952. 
nestačí, že odpu-ree -odrporovatelův složil k soudu peníz, jímž měla býti 
zaphcena č á -s t pohledávky (na VýŽivném) Č. 13952. 
rozsu.dek o -oÓ:pŮ.rČí žalobě působí proti věřiteli, který n3Jbyl zásta:vního 
práva po poznámce odpůrčí žaloby, třebas bylo zástavní ,právo vto
ženo v pořadí 'Po-znám'ky ve smys-lu § 53 knih. zák., z'OJpsané 'P'řed po
z'námkou odpfiri'í žaloby (§ 21 odp. ř.) Č. 15955. 

Odpuštění viz heslo: ľ 'o z 'J u k a man žel s tví (§ 14 c) rozL zák.). 
Odsouzeru neodůvodněné (zák. Č. 109/1918 Ť. z.) viz heslo: odš'kodnění za 

11 e s 'P r a'V e d I i v é o d -s ,o u z c n i. 
Odstoupení od smlouvy VIZ; hesla: kartely, sp,látkové obchody. 

- - podle §§ 918 a dalších ohč. zák. viz hesla: sml o u v a (odstoupení'''od 
smlouvy), smlouva ku,pní (§ 105-2 obč. zák.), 

- - od pojistné smlouvy viz heslo: IP o j i š t ě n í sml II V 11 í, 
Odstraňovací žaloba viz heslo: s o u-těž II e ,k a 1 á. 
Odstupné viz heslo: pozemková ref-orm-a. 

- za byt (provozovnu) viz heslo: och r a 'n a n á i e II n í k ů. 
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Odškodnění ,podle § 1121 obč. zák. viz heslo: s m ,10 li van á j e mni a pac h
to'VnÍ (§ 1122 obč. zák.). 

OdškOdné podle § 1266 obč. zák. viz heslo: v Ý ž t v n é m a -TI žel k y. 
_ při vyvlastnění "-1Z heslo: v y v I a st? ě n í. v _. • • 

za nespravedlivé odsouzení: i -pro narok na odskodnelll za nespravedlive 
odsouzení platí všeobeoné zásady ,o náhradě ~ko~y č. 16582. v 
k odůvodnění náhr,adního nároku podle § 1 za-k. c. 109/1918 se vyza
duje, aby majetková újma vznikla nákladem nutným k zf\ušení odsu
zujídh-o rozsudku Č. 14295. 
náklad-em lnutným k zrušení ,od3uzujícího ro~~~dk.u '~ení hono-tá! :YP~~
cen.ý za posudek univ,ersitmho pr,ofesma, popoleny k zmatecm shz-
nosti pro zachování zákona č 14295. ., ., '. 
škoda vyvozovaná z důvodu. r:.espravedhv~ho odso~~e'l1! mUSl ,byh v~ 
skutečné příčinné souvislosh s odsouzemm~ nestacI, ze pravoI?.tc:tny 
trestní -rozsudek hyl odsouzenému jen podnetem k postupu, maJlclmu 

v úpětí škodu 1'. 16582. •• . •• 
podle § 16, odst. 4 zák. proti nek. soutězl V1~ heslo: s o u t e z ne k a Já 

(§ 16 zák. p. n. s.). ' . • 
podle § 75 náhr. zák. viz heslo: ?ozem-ková r~forma (nahr. zak.). 

Odštěpný závod viz hesla: fil i á.lk a, o- b ch,od,n í z m o Clil é n c i, čL 47 obch. 
z á.k. . 

Oduznání manželského původu viz hesla: dít ě, leg i t i m a c e, mez i mís t 'll í 
op r á vos o II 'lc r o- m é, II r Č en í 'P ř Í s·1 u š ofl o s H. 

Odvolací soud v1'Z též hesla: dovolání, oceně1ní, odvolá'nL 
Odvoláni pod!e § 1330o~č. zák. viz he;;lo: náh;adaškody (§ 1330.obŠ· zák.). 

_ objednaného zbOŽÍ: koupě ZbOZlk dodam na"obJednat~lovo odvola:nl. ~'v 13~91; 
_ z nálezu rozhodčího soudu nemocenské poj-j,sťovny VIZ hesllQ: p o ]1 S ten 1 

-S {) ci á I n í. 
Odvoláni: I h fi t Y o d v ol a c í viz heslo: I h fi t y. 

novoty viz tamže, 
řízení -před pracovními s,oudy viz tamže. 
z mat e č n ,o s t viz tam že. 

odpůrci do'Volatele nepřísluší právo uplatňova'ti dovolací důvody § 503 
C. ř. S. č. 13218. , • 
jde-li o odvolání z rozhodnutí vrchního soudu o zapo:čtení doby do prf
pravné prakse 'káudidáta :advo-kacie, jest na výboru advokátní komory, 
aby spisy předložil vrchnímu sou~>u,. jen,~ yak. pov~l.e 'obdoby ~§ 205 a 
206 jedn, řádu rozhodne o předlozent ,SpISU ne]vysslmu soudu c. 13319. 
i odvolací soud je vázán usnesením ~kres~ihov s~udu, ~'ddě~e~í pn:, pra
covní spory, jímž bylo rozhodnuto, ze pnslusnym k ]ednan} o zalobě 
je sporné oddělení téhož 50-udu Č. 14791. 
třebas -prvý soud nepojal do svého rozsu~ku .. doložku ,po.dle čl. .IV, odst. 2 
zák č. 251)1934 byl odvolací Boud opravnen zkoumatI, zda jde o spor 
pracovní, a rozř~šil-li si tuto otázku kladně, byl opfávnén jednati podle 
-předpisů c odvolacím řízení ve sporech pracov:ních ~. 14798. v 
i když rprvý soud nepojal ,do svého r~zsudku. doloz~u pOdl,e vcl, ~V: 
oelsl. 2 zák. Č. 251/1934, má odvolac! sDud Jednati podle predp!su 
o odvola-cím řízení ve věcech .pracoV'I1ích Č. 14991. 
.při'Sou-dil-li soud zaměstnanci jen přiměřenou mzdu, zjistiv, že piat ne
byl smluvně usta'novell, může si n~ to.!o rozhodnut! stěž'Ův:~ti tedině ~~: 
mčstnan-ec, jestliže pro povahu prace Jako rnouzove mll pnsl?-sela V~SS! 
mz,da, .at' podle kolektivlní smlouvy, -nebo podle obvyklostI v nllste 
č. 15155. • . 
§ 13 vlád, nal, Č. 251/1935. není př~dpi~ v~lící v~ 'n~lz~ ... k ~ěmu hl~d:!l 
v oprav.ném řízení, nebylo-ll uvedene vladnI nanzelll ttCIUne v dobe rt

zeni před ,prvým soudem Č. 15350. 
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byla-li do výroku rozsudku pojata do1ožka, že jde o pohledávku, na niž 
se vztahuje úleva podle vlád. nař. Č. 251/1935, může si na to stěžovati. 
jel\1 žalobce č. 1'5351. 
lhůty Odvolací viz též heslo: I h ů ty o d vol a c í. 
tornu, že se odvolací soud věcně z,abýval opozděným odvoláním nelze 
odpowvati ani tehdy, rozhodl-li odvolací soud ve věci samé usn~sením 
podle § 519, Č. 3 c. ř. s. s výhradou právní moci č. 16635; srov. Č. 709, 
2277, 4394, 3007, 3074. 
pokud je odvOlání přípustné: nevypořádal-li s,e odvolací soud ,nepcr-ávem 
s námivkou nepřípustnosti odvolání, nýbrž, l}Jominuv tuto námitku, věcně 
vyřídil odvolání, ač šlo již jen o věc nepatrnou, nejde o žádný z dů
vodů zma1'ečnosti podle § 477 c. ř. s., nýbrž 0' vadnost odvolacího ří
zení, již dovolací soud nemůže napraviti, n-elbyla-li vytýkána ,dovolatelem 
č. 13218. 
vznesl-li žalobce k rozhodnutí na odvolací soud z původního předmětu 
?poru jen úroky, nejde o omezení žaloby v pravém slova smyslu, nýbrž 
Jen o to, v jakém rozsahu žádá ž'alobce r,ozh0'dnutí ,odvoladho soudu' 
přípustnost odv,olání řIdí se výší úrokové pohledávky, o níž má odvo~ 
lací soud rozhodnouti č. 13917. 
pro opravné řízen.í jde .o věc nepatrnou, bY'la~1i pohledáVka zažalovaná 
u krajského soudu a p'ře.saho'Vavší ,původně 5.000 K, před koncern úst
ního jednání v prvé poloiVici omee;ena na úroky, kteté ne!převyšují 
300 K, a na útraty sporuč. 1392l. 
o,dp'Oruje-li -se rozhodnutí ve věci hlavní, lze výrok o útratách napad
nouti jen odvoláním ,Č. 14267. 
jde o jednotnou pohledávku, byť i jednotlivé čás.tky, vyvěrající z téhož 
právnfho poměru byly sp'latné v různých obdobích Č. 15409. 
vzeti odvolání zpět: Zipětvzetí odvolání nelze odvolati, hylo-li jeho zpět
vzetí vzato s'oudem na védomí Č. 15963. 
účinek podání odvrnání: podáním odvolacího spisu, jím~ byl napaden 
rozsudek prvního soudu v ceIém rozsahu, je právo strany rpodIe § 461 
c. ř. s. vyčer:páno, nemůže proto odvolání býti vzato zpět a nahrazeno 
novým odvolacím spisem Č. 14276. 
náležitosti odvolacího spisu! nejde o :protokolární odv-oláJní nýbrž o p o
d á ll. i odv,?,J,acího; spisu, sepsal-li .odvoláni ·soudcovský úř~dník, z'řízený 
k tomu cíb c.hrude stmně podle § 90 zák. o org. soud. byť i k sepsámÍ 
použil fQ.fimy soudního zápisu č. 15058. ' 
odvolání, kt~'fé má jen formu protOkolární, ale je vpravdě 'Podáním, se 
hodí k zahájeni odvolatího řízení a' nelze je odmítnouti Jako nepřípustné 
č. 15058. 
§ 465, odst. 2. c. ř. s. platí bez rozdHu, zda straně bylo lPovoleno právo 
chudých čili nic Č. 15058. 
Jde o zmatek podle § 477, Č. 4 c. ř. S., dal..lli pr0'cesní soud, ač chudá 
stra~a žádala o. zřízení advokáta k sepsá·ní odvolání, sepsati je dožá
danyrn soudem de: protokolu, přes to, že pro to nebylo podmínek podle 
§ 465, odst. 2 c. r. 5. Č. 15264. 
§.467, Č. 2 c. ř. s'. má jen za účel, aby ne,bylo pochybností o tom, kte
Te?? rozsudk,~ se ,c:dvol~í týká; není-li takové 'Pochybnosti, nemfiže 
'byh o?'Volhteh na ulmu, ze neuvedl v odvo'Iacím spise den vydání na
padeneho rozsudku a jeho číslo jednací č. 16525. 
ned?statek odvoladho návrhu 'Podle §§ 467, Č. 3 a 471, Č. 3 c. ř. s. 
nem vadou formální, kternu by bylo -lze napraviti podle §§ 84 a 85 
c. ř. s. č. 14412. 
obsazení soudu: změna v osobě soudce laika z,a odvolacího řízení ne
zakládá zmatečnost Č. 14931. 
ústní jednání Odvolací: strana která prohláSila ž'e. se vzdává ústního 
jednání odvolacího, nesmí bý·ti z tohoto jednání vy-Ioučena musilo-li: 
býti nařízeno podle § 492, odst. 2 c. ř. s. Č. 15939. ' 
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též \' odvo,ladm 'řÍzení nutno strany řádně obeslati k ústnímu odvola
címu jednání a nelze toto jednání konati bez účasti strany která se ne
dostavila, schází-li výkaz o doručení obsílky k němu, P'~ p'řípadě ne
bylo-li spOlehlivě zjištěno, že ohsílka k roku byla skutečně doručena 
Č. 15939. 
odvolatelův odpůrce jest oprávněn vzdáti se dodatečně ústního jednání 
odvolacího (§ 492 c. ř. s.), třebas pův.odně' trval, aby by,Jo konáno; 
k účinnosti dotčeného prohlášení se nevyžaduje přIjetí druhou stranou 
Č. 16653. 
důkazy a skutková zjištěni, odvolací nzeni: zhodnotil-li soud prvé sto
lice svědeckou vý.pověď nemanželské matky a výpověď žalovaného 
podle bezprostředního dojmu, nebyl odvolací soud oprávněn odc.hýliti 
se od skutkového zjištění prvého soudu jen na .základě bezprostředního 
svědeckého výslechu ·nema'nželské matky, spokojiv se co do výpovědi 
žalovaného jako strarrIy jen se zprávou, kteroH podal podle § 486 c. ř. s. 
zpravoda'l při odvolacím úst-ním jednární Č. 13422. 
není závady, aby nemanželská matka nebyla v odvolacím řízení vyslech
,?uta jako svědkycrrě, třebaže !byla v řízení II prvé stolice vyslechnuta 
Jako stmna, neodvolala-li se z rozsudku prvého soudu jimž byl za-
mítnut její nárok pod1'e § 167 obč. zák. Č. 13884. ' 
byla-H jedna ze stra:n slyšena ,pod přísa1hou v prvé stolici, nemůže býti 
druhá strana připuštěna o téže okoln,osti v odvolacím hzení ani k ne
přísežnemu výsleChu č. 14260. 
str'amu v prvé stolici přísežně slyšenou může odvolací soud 'opětně vy
slechnouti, ovšem s upozorněním -na přísahu již složenou Č. 14260. 
jde (} vadu řízenI, spokojil-li se odvolací soud .přečtením výpovědí 
svědků, slyšen)fch přímo procesním soudem a op'ako;val-li důkaz pro
vedený ro;v'll'ěž .přímo procesním soudem, ale za přítomnosti jiného 
soudce laika, než který byl přítomen při vydání rozsudku, v .němž se 
odvolací soud odchýlil od skutkových zjištění ,prvého so:udu Č. 14931. 
k 'Ůtázce potře:by opa1kovati dukazy v odvoIacím řízení Č. 155'61. 
'!lleze rozhodování: vady, které nemohly býti vytýkány odvoláním, 
Jsouce ua újmu jen odvol:atelovu odpůrci, jsou 'nicméně s odvolacími 
dů~ody. v .příčinné souvislosti a tvoří spolu s ,nimi 'Slpomé body, j-ež 
vyz.aduJí rorzbnru a posouzení za účelem rozhodnuti Ů'dv;Ů'laci stolice 
o návrhu odvolateloyě Č. 13\261. -
přezkoumávací či-unost odvolací stolice musí se vztruhovati ke všem 
sporným hodům, jež jsou dů,ležité pro ,rozhodnutí ,č'. 13261. 
jestliže soud ,prvé stoHce z'amítl žalobu jen vzhledem 'k vzájemné pohle
dávce žalovaného namítané započtením, ve VýTOku rOZisudku však žalobu 
prostě zamítl, ač mě1:o býti do výroku roz'sudku 'Poj-ato rozhodnutí i 
O' pohledávce přisouzené ž,a-lobci, i o vzájemné a k započtení uipIatněné 
pohledávce a pak teprve se mělo býti vysloveno ,o osudu žalobnI'ho ná
roku lako důs,ledku tohoto rozhodnutí, -- byl odvolací S'oud orpráv,nén 
zabývati se námitkou ža.},ovaného proti žalobnimu nároku třebaže od-
vulární bylo podáno jen ž-a,lobcem Č. 13261. ' 
stalo-li se odvolámí zbytečn.ým, nemohl ,odvolací 'Soud rozhodovati 
ani o ,odůvodnění odvolání Č. 13283. 
pokud se musí odvolací soud zabývati otáz,kou, zda jde o p'řípustnou 
zrně-nu žaloby, ač nebyla vznese:na v prvé stnlki výtka; porušil-li od
volací soud tuto svou povinnost, nejde 'Ů vadu řízení podle § 503 Č. 2 
c. ř. s., nýhf.Ž 00 rozpor se spi1sy podle § 503, L 3 c. ř. s. Č. 13994. 
§ 496, Č. 1 c. ř. s.: se ,nevztahuje na ,ll.áv'rhy, které se týkají jen řízení 
a }eho postupu Č. 13'968. 
odepřel-li pt'V)' soud řízení přerušiti, není, i když se tak stalo jen v dů
vo-dech roz'5udku, proti tomu opra'Vného prostředku, avšak odv01ací 
sotld rnÍlže z úřadu přerušiti odvolací řízení Č. 13968. 



410 
Odvolání 

doplňovací řízení (§ 496, Č. 2 c. ř. 5.): ,při zrušení rnzsudku podle § 496.. 
Č. 2 c. ř. s. musí se říze:ní !před procesním soudem omeziti na ty části 
rozsudku, které jsou stiženy vadami, a to i tehdy, 'pmjednáv,alaAi věc 
pO' zrušení rozsudku jin.ým soudem tl soudu prvé stolice č. 13760. 
v rozlulmrvém říze10í před procesním soudem, nařízeném 'Odvolacím SO'U
dem z důvodu § 496, Č. 2 c. ř. s., nelze ·ža'lobu opříti -o nový rozlukový 
důvod Č. 15347. 
§ 496, Č. 3 c. ř. 5.: nejd·e o změnu žaloby, domáháno ... Jj místo zapIa
cení kupní ceny v K zaplacení v cizí měně s alternativním zmocněním 
k zaplaceni v K; takovouto změnu žalohního žá:dálnÍ 'lze provésti i v ří
zení doplňovacím, byl-li rozsudek prvého 'soudu odvolacím soudem 
zrušen !,odle § 496, Č. 3 c. ř. s. Č. 13793. 
v usnesení -odvola,cího soudu, jímž se zrušuje rozsudek soudu prvé sto
lice podle § 496, č. 3 c. ř. s., musí odvola.cí soud naznačiti skutečnosti, 
které se mu zdají býti rozhodujícími a jež ,nebyly v první stolici zjištěny 
Č. 15201. 

Ofertni nzení: nek'ahi s'Outěž dodatečným podbíze,ním .č. 13472. 
Oficiant kancelářský viz heslo: z a m ě s t II a n c i stá t 'll T. 
Ohlašovací povinnost viz heslo: poj i š t ě n i s m I u v 'll í, p 'e n s i j II í, s G C i á 1 n í. 
Ohrazení (§ 858 obč. zák.): stalo-li se v obci zvykem ohrazovati stavení po levé 

straně vchodu, ize vlastníkoV1f uložiti ohrazení jen po této stmně č. 15889. 
řečenou zasadu nelze však rozšiřovati na všechna stavení v ohci, je-li do
tčená místní zvyklost dokázána jen v Uftité části obce a nejsou-li u stavení, 

,D něž jde, spIněny podmí,nky, za nichž se on-a zvyklost vyvinula č. 15889. 
Ohrožení uspokojení viz hesla: E' x e k u c e z a ji š ť o v a c í, pro z a t í ID Jl l 

Dpatře'ní 

Ochrana dětí viz heslo: dít ě. 
Ochrana domácího trhu práce (zák. č. 39/1928): služební smlouv~a, ujednaná s ci

zincem, není 'neplatná proto, že S:1 zaměstnavatel neopatřil svolení úřadu 
k tomu, a.by zaměst·nával cizince č. 13467; srov. č. 14089, 17156 ('Úr. 
sb. Č. 4036). 
s~užehná smiuva uzavre-ná s cudzozemcom nie je ne.platná preto, že 
Sl zamestnavatel" neobstaral povolenie úradu zamestnávať cudzozemca 
(§ 3, odst. 1 z"k. Č. 39/1928) č. 17í59 (Úr. sb. Č. 4036). 
prokurista vykonává zaměstnání ve smyslu zák. č. 39/1928 č. 13564. 
s hlediska zák. č. 39/1928 nezále,ží na tom, že .činnost prokuristy tu
zemské firmy jest omezena na vedení prodejny v ciúně č. 13564. 
nedostatek sv.oleni (odepření svolení) ,k zaměstnání cizince v tuzemsku 
je pnhodou v zaměstnavatelově ,osobě č. 14089; stejně č. 17156. 
z~městnavate~ není oprávněn propustiti zaměst-ol:l'nce proto, že nebylo 
dano P?volem správního úřadu ř, 14089; -nezáleží na tom, že v služební 
smlouve bylo obstarání pOVOlení uloženo zaměstnanci Č. 17156 (Úr. 
sb. Č. 4036). 

důvěry ve veřejné knihy viz heslo: k rt1 i h a p o zem k o v á. 
,tména viz heslo: jIné n o Cpseudnnym). 
měny viz heslo: m ě TI a. 
liJáje:mníki't: ·byl-li horník po skončení služebního poměru ponechán v dosa

vadní~ .natur~lním bytě jen vzhledem k poválečné nouzi .o byty z dů
vodu hdskosh, neobýval byt z důvodu ,nájemní smlouvy č. 15242. 
lze ujednati zvláštní dohodoll mezi vlastníkem domu a domovníkem že 
se na domO'vnický byt hudou vztahovati omezení co ,do výpo~ědi 
obsažená v záko-ně na ochranu nájemníků; v takovém .případě může 
vIastník domu zrušiti celý domovnický poměr výpovědí jen z důležitých 
důvodů č. 16141. 
podle zák. č. 44/.1928: i za platnosti zákonů o ochraně nájemníků jež 
předcházely zákOinu Č, 32/1934, bylo .předpokladem pro nároky nálem-
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níkovy uvedené v § 1, odst. 2, Č. 9 zák. č. 44/1928 zavinění pronají
matelovo· dl'tkaz,ni břímě stíhá pronajimatele č. 14727. 
§ 1, odsl 2, č. 9: neprovedl-li pronajiI!1atel ~~a~e~~!, změny,~ jak j~ mě! 
provésti podle pravoplatného povolem k uZ1tec-ne]Sl stavbe, na }~hoz 
podkladě byla soudní vÝ'Pověď, ~náj~mce v povolena, .ný,br~ :,:z~al-h se 
provedeni stavby pl'tvodně zamyslene, zazadav o povoleni Jmych s.ta-: 
vebních změ.n jest 'nárok vYlpověděného nájemníka na z'l1ovuprona}eh 
mÍ'Stnosti odl't~odněn aniž zá'leží na větší užitečnosti :p1"O'vedené stavby 
ve srovllá'ní se stavbou původně zamýšlenou na tO'm, že místnosti byly 
mezitím dány jinému do nájmu č. 13465. 
v)'znam slov »p-o odevzdá~í bY,t~« č. !~72!: v v' • 

§ 4, odst 2: jediné s,právmmu uradu pnslusl reslti otázku pot!,eby ,byt~ 
pro p'odn~k a nikoliv též řešení otázky, zda jde oQ byt, zanzeny ,pn 
pndniku pm O'bytování zaměstnancl't Č. 15242. 
§ 11: otázka, zda vypovída~ý iI?ředmět jest s~řední, či velkou prov'ozov-
110U, jest otázkou právní, mkohv skutkovou.e 13960., , ' 
soud není vázán znaleckým posudkem ant dobrozdamm abchodnt a 
živnostens.ké komory, jež jsou jen pomůckami pm soud, který rozho
duje samostatně o p'ovaze ,pmvozovny č. 13960. 
hotel o 60 pokojích kr·orně vedlejších místností jest velkou provozovnou 
Č. 13960. 
§ 20 zák. na och!. náJ.: »uži,,:-atelen;«)e k~~dý, k~o b,Yt.má a kdo m~:hl 
vykořistiti jeho uvO'lnent k poza-dovam bezauvodnych wplatj neroz'hodul~, 
z jakého právního důvodu se užívání děje, zda snad jeho podkla,dem }e 
právo sp'oluvlastnické, či právo užívací nebo požívaCÍ, výprosa či ko
neč'ně faktiCký stav bez právního titulu; promlčed dob~ podle ~ 20 v(~) 
zákona jest tu počítati 'Od zrušení užívání ,bytu (Od JehO' uprazdnem) 
Č. 13611. 
by.Io-li nájemné rp-ředem ;na s!,l!'lu!e'nou .náj~mní od~:bu zap.!~'c~né ,~kryt~ 
pod označením »stavebmho 'Pflspevku« z durvo?u ~'spo~y cmz?'Vm dane 
a dá'Viky, jde o jednání na ,0~'~,<~odle_§,~'16 ,~hc. z.ak.;. uI?,latu lest,posU
zo'Vati pndle pravé povahy Jell Jako nalemne a mkohrv Jako zakazanou 
úplatu danou za pronajetí,?ytu ,mh~'O ~'áj~,~né}. 14765., v 

předpok.J.adem jest i podnalemne; ?resahull:~ p'rn~u.s~no? ~ml c. 14980; 
nedovolenou ú'P-btou za přenechanl bytu muze byh 1 pnsrpevek, p}aceny 
podnájemcem nájemci pro 'pmnajimatele (vlastníka domu) na upravu 
bytu Č. 14980. , , 
§ 2.5: předpiS § 192, ckUlhý~ odsta~~c ~c. ř:,. s,, platí Jen o př~rusem roze
-pře podle §§ 190 a 191 c. r. s~;, pn prerusem podle § 25 za~ona ze dpe 
28. březlfl:a 1928, ,č. 44 jest pnpustnost rekursu posuzovati podle vse
obecných předpisů §§ 514 a 528 c. ř. s. Č. 13-707. 
§ 31, č. 2: je·ho ,použití není n~ závadu, že m~jit~:l domu v době pr-o
nájmu čá~ti svého bytu .by~1e~1 y~de" zanechal:h ,t;n odchovd~ ~o to.hoto 
jiného místa \' neprona]ate cash nabytek, davaJe tak zrelme nalevo, 
že si vyhrazuje užívánf této čá~ti bytu. ,č. ,13~Z3., .n. 
§ 31, č. 3: pensijní fond z'amestna'ncu vlde~s.ke ~a'n:~y, znzellly 'Podi~ 
zák čIř zák. na rok 1907 v dosloiVu C1'S. nar. c. 13&/1914, nem 
sociál~ě-poÚstným ústavem ve smyslu § Zl, č. 3 zák. o ochr . .náj .. tře: 
baže poskytuje pensi některým osobám žijícím v tuzemsku, nebyl-ll 
v tuzemsku po vydání zákO'na Č. 89/1920 uzm,án za náhradní ústav 
Č. 13359. 
§ 3t, č. 4: byla-li ,prolomením dveří sp~jen~ v nově rnajatá obcho~;nÍ míst
nost se starou 'prodej-nou, nestala se hm u~~stll'oru. o,chrany nale~ník~~, 
jíž byla úóastn-a stará obchodní místnost; naJemce Jest co ,~o ·nove P'~1: 
bylé místnosti »novým nájemm1{em« ve smyslu § 31, Č. 4 zak., nemel-lt 
ji do té doby v nájmu č. 13360., " , , . 
podle zák. Č. 219/1931: usl.novoním § 2, odst. 2, c. 1 JSou vypustem 
z ochrany nájemníků všichni nájemníci, kteří mají najatých pět nebo 
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více místností určených k bydlení, j:ichž VŠa'k užívaji ať již zceia nebo 
jen z části k výkonu ja:kélmI-i výdělečné 6nno,sti, jíž se ja1ko svému po
voláni věnovali Č. 13660. 
podle zák. č. 54/1933: obytnými místl1:ostmi ve smyslu § 2, odst. 2, 
Č. 2 zákona jsou místnosti, jež jsoU' určené a způsobi'ie k obývání tak, 
že mohou býti obývány v kalždé dobb roční, tedy i v zimě'; »kabinet« 
s plošnou výmě1"D-u 9.80 m2

, jenž nemá kamna a sousedí s kuchyní, 
z níž je dveřmi přístupný, TIelní obytnou míst,ností ve smyslu onoho 
zákonného- ustano'V,elllí č. t)430. 
podle zák. č. 44/1928' ve znění zál<. č. 32/1934 a vyhl. č. 62/1934: 
pronajal-'li jeden z obou spoluv.Jastni'kú byt ve společném domě, zaručl-v 
nájemci zároveň ochranu podle zákona na 'ochr. náj., a vypovídají-li 
oba taktO' pronaJatý byt, schváHI tím druhý spoluvlastník celé jednotné 
právní jednání p.rvní:ho spoluvla'stníka, tedy pronájem i zaručeno-u 
ochra,nu, která byla podmínkou celého smluvního obsahu (§ 901 a 
§ 1016 obč. zák.) Č. 14360. 
§ 2, č. 20: pokud jím byl z-rušen § 26' zák. o ochr. 'náj. Č. 44/1928 o pře
rušení řízení, působí ihned, jakmile zákon nabude ú6nnosti, a to i pro 
případy dosud nevyřízené č. 13707. 
§ 6: ma zásadě, ž,e náj-emní smIoUtvu lze jednostranně z,rušiti výpnvědí 
jen v celém jejím obsahu, jen stran celého nájemníhO' předmětu, niN 
koli'V jen stran jeho části, ri když nájemce v jedné části nájemnfho před
městu bydlí a V druhé provozuje· živn'O'st, nebylo nic změněno novým 
z.něnim § 6 zák. č. 3~/1934, podle něhož se .při ji,ných míst.nostech než 
bytech řídí od 1. března' 1934 po smrti n.ájemníkově přechod práv 
z nájemní smlouvy na dědice nájemníkovy a poměr mezi dědici a pro
najímatelem ustanoveními občanského práva; ustanovení ta měla by 
v}r:mam jeln, kd~by provozovna živ'll'osti byla naj:ata' zvláštní smlouvou 
Č. 13940. 
ochrana nájemníiků a j.ednntné nájmy bytů a jiných místnosti Č. 14465. 
vyňa'l-li zákon ze své ochrany jen část jednotného.ná.iemního předmětu, 
nelze dáti volnou 'Výpověď ani z vyňaté části, ani z celku 
Č. 14465. 
podle § 6, odst 1, druhé věty zák. Č. 44:/1928 ve znění zák. Č. 32/1934 
zaniká 'och.rana smrtí chráněného nájemníka a Jest již od toho 'Oka
mžiku posuzovaJei nájehmní poměr i .před odevzdáním pozůstalosti ze
mřelého nájemníka podle předpisů zákona občanskéhO' a civHniho řádu 
soudního, upravujícího trvání a zrušeni n·ájemníoh smluv Č. 16812. 
§ 11: okolnosti, rozhodující pro :řešení O'tázky, zda jde o provozovou 
malou či stře,dní Č. 0000. 
,při řeše'ní otázky, zda Jde O' malou či střední pwvozovnu, má soud při
hlížeti ne}en k velikosti p~O'vozovn'Y a jejího, užívá,ní, ale i k subjeik
tivnmí vlastnostem, činnosti lnájemníkově' a k čistému výtěžku z provozu 
,podniku, z ·n:ichž lze uS'ou:d:iti lna rnzsah nájemnikova podnikání, na způ
sob užívání Inajatých místností a pod. Č. 16496; srov. Č. ]2841, 12945, 
13960. 
§ 18: zřeknutím se »p'ředem« pndIe § 18, odst. 2 zák. '0 nchr. :náj. jest 
vzdání se něja,kého nároku, -které se sta}o před splněním 'nebo nej
později při splnění slíbené úplaty Č. 14447. 
šestiměsíční promlúd lhůta § 18', odst. 2 zák. o ochr. náj. 'k uplatnění 
nároku na vrácení nepřiměřené odměny za zprostředkování -nájmu se 
začíná zmšenÍm ,nájemní smlouvy předešléhO' nájemníka, spadá-li ,zpro
středkování nájmu a vypláceni odměny do téže dOby č. 14489; stej.ně 
Č. 4943, 9179, 9292; jin.k č. 4585. 
Č. 3: chudinský fond obce 'V čechách se základním účelový'm jměním 
jest pokládati za sHmostatný právní podmět; dům přip.sa.ný v knize po-
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zemkové chudinskému fo.ndu není ve vlastnictví, nýbrž jen ve správě 
abce Č. 14712. 
Č. 9, písm. a): obchodní místnosti, v nichž n.ájemce provozuje kupec
kou živnost prostorově odděleně od bytu, nestaly se součástí jeho bytu 
a nepozbyly povahy samostatné provo·zony tím, že jsou v témž domě 
jako byt a že byly s <ním součas.ně najaty Č. 14012. 
§ 26, Č. 9 a) zák. o ochr. ,náj. ve znění vyhlášky Č. 62J'1934 platí jen 
o bytech skládajících se z obytných místností, t. j. z místností urče
ných k obývání, jIchž ·nájemník zcela ·nebo z části užíval k výkonu 
svého povolání, nikoliv o bytech skládajících se z jiných místností, 
které nejsou určené a způsobilé k obývání a v nkhž nájemce provozuje 
své povolání č. 14012. 
č. 11: skládá-li se nájemníkův byt kromě kuchyně a obytného pokoje 
pro služehné z Hí obytných místností, jest o.d 1. ledna 1935 vyloučen 
z ochrany, třebaže dva pOkoje s kuchyní byly naJa'ty dříve a tře'tí pokoj 
pozdějí Č. 14721. 
Č. 12, písm. a): roznášení mléka nelze pokládati za výkon povolání 
v bytě Č. 14186; srovn. Č. 13048. 
zákon má na mysli jen vý,ko'll pnvolání nájemníkem, ruikoli členem jeho 
rodiny liebo ji'ným spolubydlícím Č. 14186. 
o tom, zda byt je vyňat z nchrany, rozhoduje jen stav bytu v době 
výpovědi nebo. v době, kdy jej zákon z ochrany vyjímá, nikoliv úmluva 
stran o· pO'vaze bytu při uzavření nájemní smlouvy č. 14324. 
§ 27: nevztahuje se na .přfpad, 'V němž je Rmluvcem jako nájemník no
vého bytu dřívější pronajimatel, třebaže najal byt Pro svého dřívějšího 
nájemnika Č. 14740. 
po'dle zák. č. 66/1936: § 3 řeč. zák.: byty sk,ládající se mimo kuchyně 
a pokoje pro slu,ž\ebné z dvou obytných místností jsou od 30. června 
1937 vyňaty z ochraoy nájemni'ků (§ 3 zák. Č. 66/1936), i když bylo 
místnosti užíváno zcela nebo z části k výkonu pOVOlání Č. 17092. 
§ 3, odst. 3 zák. Č. 32/1934, resp. § 26, odst. 2 vyhl. min. soc. péče 
Č. 62.11934, podle nichž lze vyipověděti .náJemní smlouvy o bytech v před
pisech těch uvedených podle ohecný·ch ustamovenÍ jíž dříve ke dnům 
u",ede,"ým v čl. I, § 3, odst. 1, 2 z'k. Č. 32V1934 (§ 26, odst. 1, Č. 11, 
12 vyhl. č. 62/1934), platí í v případech § 3 zák. Č. 66/1936 Č. 15927. 
§ 4, odst. 2 zák. Č. 66/1936 'lze užíti jen tehdy, záleží-li nájemníkův 
celkorvý důchod, z něhož se dař! vyměřuje, ze souhrnu dúchodů, které 
pobím!i v rozhodujícím roce nájemní'k a příslušníci jeho wdi'ny Č. 17108. 
důchOdy .příslušní-ků rodiny,. z nichž se důchodorvá daň vyměřuje v řád
ném řízení, se započítávají v celé výši, kdežto důchody příslušn.íků 
rodiny, z nichž se vzpomenutá daň sráží plO'dle § 30 zák. o př. d. jen 
polovici hrub~r·ch služebních pO'žitků do celkového důchodu nájemní
kova Č. 17108. 
§ 5 řeč. zák.: jestliže byl nájemní !předmět, skládající se z jedné obytné 
místnosti (pokoje) a kuchyně s příslušenstvím a z místnosti, která ne
byla Ul'čena k obývání (obchodní místnorSti), naj1at jednotnou smlouvau, 
nelze z něho dáti výpověd" hez s'VolenÍ soudu ani tehdy, jestliže se 
souhlaslem majitele domu nájemník přechodně upravil a užíval části 
obchodní místnosti ja'ko místnosti obytné a obchodní místnost jest 
střední p,rovozo:v·nou vyňatou ji11ak z ochra:ny zákona Č. 16934; srov.' 
Č. 14012, 14465. 

Ochranná doba (zák Č. 61/1925) viz hesllo: za:městn'an-ci e,oukromí. 
- opatření viz hesla: n á hra d a š k D d Y vÚbec, zejména od.p o věd.TI o s t 

z a m ě s t.TI a'V a tel ů a 'fl á hra d a š k o·d Y dra hou. 
OchrOOlné sdružení autor~)ké viz heslo: p ů vod s k é p r á V' o 'rozh. Č. 15198, 16919. 

- známky viz heslo: z 111 á m 'k y. 
Ochrann)r pilíř viz heslo: v y v I a s t,fl ě n í. 
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Okno, okenní _právo viz heslo: s I uže b nos t rozh. Č. 15764. 
Okres samosprávný viz hesla: n á hra d a š k o d y (odpovědnost okresu), ob e c, 

pořad práva (okres). 
- k otázce, jakým způsobe.m se musí stát projev okresu, aby hyl právně 

účinný Č. 14684. 
Okresní nemocenské pojišťovny viz též hesla: pojištěrní sociální, pořa'd 

p r á v a ('veře}né pojiMovnktví), z a m ě s t.ll a -ll c i o k r e s. .fl e moc. 
poj i š ť o ven. 
smluvy okresných nemocenských poisťovní s lékárnami o úprave odberu 
Ji,ekov poistencov od jednotuvých lékární móžu byť menom okres'l1Iých 
nemocenských pOÍsťovní plartne sjednané len na sp'Oločnej schódzi pred
stavenstva a dowrčieho výboru č. 16148 (Úr. sb. č. 3232). 
pohl'adáVika okresnej nemoc-enskej Ipoisťovrne na poistnom móže byť 
predmetom postupu súkromnej osobe ,č. 16751 (Úr. sb. č. 3616). 

silnice viz heslo: pořad práva. 
soud exekučni v p.raze viz heslo: hon i t b a. 
zcílmny hospodářské (zák. č. 128V192v+) viz též hesla: pell ě žní úst a v y, 

syndi-kátní odpovědn.ost ra-zh. Č. 16051. 
. mohou nabývati -práv a: zavazovati se toliko usnesením svého ředitelství; 
!pa-uhé prohlášení funkcionářů (starosty a vedoucího úředníka) řeče
ných peněžních ústavů, třebas vydané ve formě předepsMlé § 32, odst. 2 
řeč. zák, není pro okresní zálož,ny hospodářské závazné č. 16431. 

zastupitelstvo viz heslo: o b e c. 
zaměstnanci viz heslo: z am ěs t na n c i o k r e sní. 

Okresy, zvlášť těžce postižené neúrodou (rylád. nař. č. 1421/1934) virz heslo: ze
mědělci. 

Okružní pila viz heslo: n á hra d a š k o d y. 
Omeškáni viz hesla: dražba vnucená nemovitosti (§§ 154, 155 ex. ř.), 

prod.Jelflí, rozsudek pro zmeškání. 
Omezení exekuce viz heslo: e x e k u c e. 

jednáním d II vod z až a lov a-né h o TI ároku viz heslo: r o zs ude k 
mezitím'l1í. 

pracovnich hodin viz heslo: dob a pr ac ovn í o s m i hod-i n o v á. 
žaloby: vznesl-li žalobce k roz'ÍÍodnutí na odvolací soud z pů'vodního před

mětu sporu j,en úroky, -nejde o omezení žaloby v pmvém slova smyslu, 
nýb:rž jen o to, v jakém r'O z s a h ti žádá ža.Jobce rozhodnutí odvola
dh osoudu č. 13(117; srov. č. 11744, 9649, 10531. 
omezí-li se ža'l'O'bce na úroky, řídí se př~pustnost .odvolání výší úrokové 
,pohledávky, o niž má odvolací soud rozhodnouti č. 13917. 
pro opmvlJ1é říze.ní jde o věc nepatrnou, byla-Li pohledávka, která byla 
zažalována u krajského soudu a přesahovala puvodně 5000 K, před 
koncem ústniho jednání v prvé stolici omezena na úroky, které rnepře
vyšují 30 K, a na útraty sporu č 13921; srov. Č. 3868, 4314. 
i pro omeze-ní žaloby platí ustanovení § 237 c. ř. s. č. 14113; srov. 
č. 16384, 14729, 9089, 8436. 
vzdání se žalohního nároku ve smyslu § 237 c. ř. s. může se státi jen 
výslovně, nikoliv činem koolldudentním č. 14113; srov. Č. 9574, 11649, 
11583. 
omezení žalobní prosby jest částečné zpětvzetí žaloby, které se může 
státi po prvním rOku,jen za podmínek § 237 c. ř. s. a rovná se ve svých 
účincích došlo-li k němu následkem částečného zaplaceni zažalované 
pohledá~ky, formálnímu zřeknutí se nároku, o němž rozhoduje, došlo-li 
k omezení na částku pod 20.000 K podáním, došlým k soudu před po
čátkem ústního jednání podIe § 7 a), odst 1 j. n. samosQudce Č. 14729. 
nebylo~li omezení ža·lobnÍ prosby dovoJeno podle § 237 c. ř. s., nemohl 
soud tento zákonn)r předpoklad 'Tlahraditi soudním usnesením, podIe 
§ 236 c. ř. s. Č. 14113. 
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z toho, že se žalovaný neohradil proti prohlášení ža,lobce o omezeni 
žalobní prosby, nelze ještě usuzovati na jeho souhl-as s částečny"m vze
tím žaloby zpět č. 14113; srov. č. n-649. 
žalobcovo prohlášení, že omezuje žaJ.o:bu, nemá právního účinku, jest
liže se bud' žaiobce zároveň nevzdal 'Omezené částky žalobního nároku, 
anebo - nedošlo-li k talwvémuto vzdání se - nedal žalovaný svolení 
k omezení žaloby č. 16384; srov. Č. 8436, 9089, 14113, 14729. 

Omluvitelné nedopatření při placení vyrOvnací kvoty viz 11es1.o: v y r o v n á n í 
(§ 57 st. vyr. ř. a § 67 nov. v)". ř.). 

Omluvitelný Omyl viz heslo: o myL . 
Omyt (§§ 871 a další obč. zák.): vše Q. b'e c -n é: vzdá'ní se ža!lobniho nároku při 

zpětvzetí žaloby, které by-Io druhou stranou ,přijato, 11enÍ účinné, bylo-li 
při'vo.děno lstí druhé strany č. 13830; srov. Č. 17037. 
pwhJá.šení o vzetí žaloby zpět se vzdáním se žalob-ního nároku íze na
padati podle §§ 871 až 877 obč. zák. Č. 17037; srov. Č. 13830. 
p,okud nejde -o omyl, nýbrž .Q- nesprávně vyjádřenou vůli smluvců. 
Č. 14130. 
po!kud nelze odp-orovati uZrnání závazku Ipro omyl Č. 14209. 
ve smlouvě c dílo jest úpJata dostatečně ujednána tím, že podni,katel. 
zasI'al účet objednateli, je:nž jej uznal a vyúčtovanou cenu bezvýhradně 
zaplatil; pro omyl, který se 'Podnikateli při vyúčtování přiho-diJ, lze od
porovati také řečenému ujednání úphty jen za ,podmínek uvedených 
v §§ 871 a násl. obč. zak. č. 14096. 
kdo podepsal listinu, dů'Věřuje křivému předstírán.í druhého smluvce 
o znění listiny, neschválil svým podpisem obsah listiny č. 14504. 
asignant nemůže pr:o omyl, týkající se jeho právního p:oměru k asi,g-na
táři, žádati ina asi-gnátovi vrácení částky, kterou mu poukáz'al a která 
byla asj.gnátem plněna asig'natáři č. 15612. 
kdo uznal ,nemwnže,]ské otcovství v nesporném říze:ní před soudem, jest 
oprávněn domáhati se prohlášení neplatnosti uznání pro nezaviněný 
omyl, týkající se skutkových předpokladu, které jsou m,zhodující pro 
-právní následky vytčené v § 163- obč. zák., i když tu nejsou ,podmínky 
§§ 871 a dalších ohč. zák. Č. 16994; srov. Č. 9630. 

§ 871 ohč. zák.: k pojmu omylu ve smyslu § 87'1 obč. zák. Č. 17098. 
podstatným znakem omylu je rozpor mezi s,kutečností a mezi onou 
skutkovou podstatou, kterou smluvce pokládá za pra'vou skutečnost, 
nebo plynou-li z domnělé skutkové podstaty jiné povinnosti, než které 
odpovídají tornu, čeho s-rnluvcí zamýšleli dosíci oním jednáním, před
pokládajíc, že smluvci jednajícímu na ,pod-kladě domnělé skutkové pod~ 
staty nejsou O'ny rozpory pO'vědomé Č. 17098. 
nebyl-li omy.l jednoho smluvce druhému smluvci pouze z'řejmě nápadny 
z okolností, inybrž musiI-li být.i druhý smluvce o omylu prvního smluvce 
důvodně .přesvědčen, ježto onen smluvce učinil svůj projev výsloV11ě 
na základě jiné skutků'vé podstaty, než jaká odpovídala skuteč'nosti a 
jakou měl n:a mysli, nevyžaduje se k nep:latnosti projevu pro omyl, 
aby omyl prvního smluvce byl omluvitelný a ,nezáleží na tom, zda hyl 
vzbuzen vlastní neopatrností druhého smluvce anebo i osobou třeti 
Č. 17098. 
omyl jest vbs vysvětlen, stalo-li Se tak, dokud pojišťovna -neiednala 
již v důvěře v prohlášení pojistníka a neučinila ještě žádné práv~í nebo 
hospodářské opatření č. 16953; s'rov. Č. 1213. 
mylná pohnutka: vliv o.rnylu v pohnutce na platnost pojistné smtouvy 
č. 16953; srov. č. 12331. 

§ 875 obč. zák. viz též ro,h. Č. 17098, 13499, 13500, 14504. 
pojem třetí os-oby ve smyslu § 875 obč. zák. Č. 13270; srov. Č. 6248. 
»třetí osoba« ve smyslu § 815 obč. zák. jest jen ,osoba nezúčastněná, 
'která nejedná za smluvce z jeho vlI1e Č. 13270; steJně Č. 6248. 



416 
Omyl 

orgán -použitý jedním smluvcem při uzavírání smlouvy (zejména k při
jetí prohlášení vůle podstoupiti závazek) není »osoba třetí«; stačí, že 
?yla on~ osoba činná jako sm!uvcův pomocník (orgán), předpokládajíc, 
ze druhy smluv ce, uvedený v omyl, nemohl projevy a sliby jednajícího 
orgánu pokládati podle obvyklého obchodního styku za pr:ojevy své
mocné, ik nimž nebyl oprávněn č. 13270. 
byl-U jeden smluvce uveden podv'Odnol1 ústn'Í přípovědí zástupce dru
hého smluvce v omyl co do pohnutky, z níž se rozhodl pro sjednání 
smlouvy, příčí se dobrým nwavum námitka dohOdy, že odchylky od 
písemného ujednání, i kdyby by.ly se -zástupcem ujednálny, nejsou bez 
písemného potvrzení závaz'ně č. 16587. 

fU Z? é: zákon (§ 879, Č. 4 obč. zák. nevyžaduje úmys.lného uvedení v 'Omyl 
Jednoho smluvce druhým smluvcem, nýb:rž stačí vykořistění -č. 15620; 
srov. Č. 4814. 
jde o platn~ou úmluvu, vzdají-li se poctiVÍ smluvci, uza'Vírajíce smír 
(§ 13'80 obc. zák.), oprávnění napadati uza'Vřené narovmÍ-nÍ pro omy.! 
č. 16992. 
pó}istníkova výipověď pojistné smlo,u,vy není odŮ'vodněna, byla-li uči
něna na základě omyLného odmítnutí nároku na plnění z pojistné 
smIollvy ('Pro opoz<děnost), ač pojistník věděl, že pojišt'ovna odmítá 
uáro~ te~. za, zceb ji'~ýC'~ skutkových přdepokbdů, než které měl 'na 

, TI!YS~l .p0Jlstmk a ktere Odpovídaly skutečnosti č. 17098. 
pr~V~t ~lZ heslo: bez~ův.Qd.né obohace-ní (§ 1431 obč. zák.). 

Onemocnent VIZ heslo: z a m e st n a 'n c i s o' u k r 'Ů 'll í. 
Opatrovanec viz hesla: ,fl e sv é p r á vn ý, ,o p a trov nic ký s o ud. 
Opatrovnický SOUd,;,i.z .. ~éž,Příslušnost podle §§ 109, 111 j. n. 

v důl e Zl, Y cha p ,o c h Y b fl Ý c ,h případech opatrovnického schvá
lení se doporučuje slyšeti, před ,rozhodnutím i manželku po připadě 
.i netb1i~ší příbu'Z'n~ 'Ůp:atrovaucorvy (§ 185 :nesp. pat.) č. '13171. 
ol~~'~rell1 opatrorvmcké~o so~du, jímž byly otci ponechány úroky na 
'VyZIVU ,dítěte. b:z povl<UTI'osh k.lásti účty, jest jen opatřením s hlediska 
dotZ?ru ;nad ]TI;tenyí~ sirotčím a nemůže jím býti 'Otci poskytnuto poží
VaCI,pITaVO key:lem tomu (§ 150, 'Poslední odsta'Vec ohč. zák.) č. 13759. 
pr011 usneSelnt, Jímž bylo dáno svolení olpatmvniokébo sou.du k vedení 
sporu v apatrovancem, není oprávněn k rekursu ten, proti komu se vede 
spor c. 13796. 
§,189, odst. 2 nesp. pat. upravuje jen formáJhní postUIP při zhoto'Vová:ni 
pJ:semné , smloulvy uzavřené jménem nezle-tilce, neřeší však -otázku hmot
'?,e~o 'PréllV~, zda smlouv,a vyžaduje schválení soudu; otázku tu jest ře
Sili s hledl>íka § 233 obé. zák. č. 14129. 
P?'~ud poťstn~ smlouva, která byla sjednána .okem jménem nezletHého 
dltete, vyzadule soudního schválení č. 14129. 
dom~á-no-H se žalobou solidárniho plněni na otci a na nezletilém synu, 
n;,my.ze o,!ec, zastupo'Vati nezletilého syna v tomto sporu a jest dítěti 
zn~;tt .~Ůl1t'Smh? ~pa1rov:níka; nestalo-li se tak, jest řízení zmatečným 
pocmaJlc důúucemm žaloby Č. 14170, 
smrtí opatrovancr: (poručeuce) nezaniklo opatrovnictví a veškerá pů
sobn?st opatr~vmokeho soudu, jde"'U o dokončení jednámí, které bylo 
:avocato z'a zl'Vo!a opatrovanco'Va a jež nelze přerušiti heze zřejmé 
skody rpozlhta.Jostl, po případě dědiců č. 14402; srov. 17265, 
»vrchn~stÍ« uve~de~ou v § 145 obč. zák. 'neni opatrovnický soud č. 14424, 
P?kudy Jest potre~l schvál,ení opatrov,uického soudu k přislib u opatrov
mka, ze nevypoVl pohledarvku č. 14887. 

Opatrovník viz též hesIo: 'Ů pat r o v lil i c k Ý s ,o II d. 
m v~ ji t e ,1 ~ ~ í 1 Č í, ch? I II hop i s ů viz heslo: díl č í d luh o p i s y. 
k cmu (koli~m~: ne!so~-h ,osvojencovi potomci, namzení po ujednání smlouvy 

o osvoJem, svepravlll, nutno v řízení o zruše,ní právního poměru zalo-

Oprava podle §š, ts4 a 00 !,;. I. <:t'. 
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ženého osvojením ust8lnoviti k jejioh zastupování opatrovníka (§ 271 
obč. zák.) č. 1641!. 
man.želský otec jest účastník řízení o ustanovení D.patmvníka k čilnu a 
o jeho zmocněni k vedení exekuce jménem ffiaJuželských dětí pro,ti otci 
Č, 13333. 

osoby zbavené svéprávnosti: ustanoviti opatrovníka osobě S'VéprávlUosti již 
zbavené a k dalším úkonům Ipříslušej.ícím op-a1troVlllickému soudu jest 
povolán 'Okresní soud označ'ený v § 109 j. n. č. 14638; srov. č. 7937. 

pozůstalosti viz též rozh. č. 16653, 16863, 17112 II hesla: pozustatost. 
působn-ost opatrovníka, zřízeného neujaté pozůstalosti ve spOlfU proti ni, 
nepřestává tím, že se k tp'ozůstalosti přihlásil dědic a že byla jeho dě
dická přihláška přijata na soud, 'nýbrž opatrovník zůstává zákonným 
zástupcem ,pozůsta'losti, dokud přihlášený dědic sám nevstoupí do sporu 
č. 14031. 
opatrovníkovi, ustanovenému neujaté p.ozůstalosti, přísluŠí i správa a 
zastowpení pozůstalosti Č, 15547. 
,pouhým .přijetím dědické ;přihlášky na soud nezaniká úřad opatrovnika 
pozustalosti č. 15547. 
zemřela-li za rozepře strana:, zastoupená advokátem, a 'nepřihlásil-li se 
nik,do k pozůstalosti po zůstavi1eli za d'ědice, není opatrovník, usta
novený k hájení práN ,pozůstalosti, opráv,něn podati opravný prostředek 
proti rozsudku č. 15149, 
obstarávání správy a zastoupení pozůstalosti zřízeným opatrovníkem 
pozůsta~lQsti Lne,lze -klásti na roveň správě a' obstarávání podle § 145 
neso. pat. č. 15210. 
dokud nebyla přijata :dědická přihláška! .poztistailostním soudem, není 
závady, aby dědic, který :podal přihlášku, byl ustanoven o'patrovníkem 
pozůstalosti pro spor č. 15252. 

Opatřeni donucovací podle § 50, odst. 6 zák. č. 100/1931 viz hesio: II es por n é 
řízenÍ. 

prozatimni viz heslO': p r'o z at í m 'll í o IP a t'ř e'l1 í. 
úsporná p.ersonální (zák.č. 204/1932 a 54/19311) viz hesla: ú s por n á 

opatření personální, zaměstnanci, bank a j. peněž
ních ústavů a pense. 

Opětná dražba viz heslo: ,draž,ba vnucená 'nemovitosti (§§ 154. 155 
ex. ř.). 

Oplocení viz heslo.: O'.h r Cl; z e ní. 
Oponům1ti viz heslo: -náhll"a:da škody. 

- Obeslání v:iz heslo: z mat ečn ost po d,.l e § 477, č. 4 c. Ť. s. 
Oposični žaloba viz heslo:, žalo.1bapod.Je § 35 ex. ř. 
OpOvěď k rejstříku viz heslo: r e i s třl k. 

- sporu viz hesLo: exekuce berní. 
Opožděné odvolání viz rozh. ,č. 16635 II hesla: o d vol á II í. 

- dovolání viz rozh. č. 14774 u hesla dovolá-ní. 
Oprava díla viz heslo: s m.} o u v a o cl i 1'0. 

knihOvního zápisu -viz heslo: knihovní zákon (§ 104 knih. zák.). 
matriky viz hesla: dít ě, mat r I k a. 
označení (jména) strany rozepře viz heslo: pozůstalost. 
-' podá-li vymáhající věřitel exeku'ční návrhy pod býv.alým jménem ku

peckým, jde jen D nesprá'l"Ué označení, jež lze vždy opraviti č. 14203. 
POdle §§ 84, 85 c, ř. s.: lorl11lÍlni vada viz též heslo: r o z s II dek P' r o 

zm eš,káni 
neobsahovaly-li směnečné námitky návrh (nabídnUTI důkazů druhý 
stej'llopis), jde o formáLní vadu, ,kterou jest napraviti podle §§ '84 a 85 
c. ř, s.; nepostupoval-li soud prvé stolice tak, nýbrž ustanovil-li k smL:'
?eč,nýn; námitkám ~~hých žalovanýoh ústní jednáni, stačí, že při tomto 
Jednam byla f'Ůrmalnt vada napra'Vena :přednesem příSlušného návrhu 
č. 13887. 

Generálnf relstřikY eivilni. 
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neob~ahoV'alo-l! podání s~ěneč.~é námitky, které by byly skuŤ~ově odfi
vodneny a oprerny O Inabld-flute důkazy a věcný návrh jest toto bez-
obsažné podání odmítnouti Č. 14036. ' 
bylo-li 'v ž,a1obě, podCl'oé II okresního soudu, nepřípustně hromaděno ně
kolik nároků v celkové výši přes 5000 K, jde o vadu formální která 
je Illfupravena tím, že žalobce omezí niM"ok na 5000 K vzdav ~e pře-
bytku Č. 14163; STO". Č. 10420, 8955. ' 
nedos,tatek ,odvolacího .fl·ávJihu podle §§ 467, Č. 3 _ a 471, Č. 3 c.' ř. s. 
;není vadou formální, kterou by Ihylo ilze naprarviti podle §§ 84 a 85 
c. ř. s. č. 14412; srov. Č. 14264. 
v pracovním sporu o ,hodnotu vyšší než 300 K musí .odvolání obsaho
vati odvolací návrh; nedostatek návrhu není jen formál,nÍ vadou, kterou 
by bylo Izen"]Yraviti podle § 85 c.ř. s. č. 14264; srov. Č. 14412. 
v pracovlI1ýoh sporoch, v ktorých hodnota, tPredmetu sporu pretvyšuje 
300 K, je odvolací návrh podstatnou náležitosťou odvolania, ktort'i 'Po 
uplynutí odvolacej 1eh<Yty už nemožno dopl-nit' č. 14988 (IŮr. sb. Č. 2504). 
~k odvoIani-e v pra'covnyoh spowch -podané neobsahuje 'odvolací návrh, 
tre-ba ho usneserum odmietnuť Č. 14988 (Úr. sb. č. 2504). 
i v nesporném řízení jest nedos,tatek rekurS:l1'Ího návrhu závadou rekursu 
č. 14067. 

není-ii stěžovatel zastoupen právnJm zástu:pcem, jest na soudu, aby jej 
poučil a dal mu možnost doplniti rekurs patřičným rekurs-ním návrhem 
podle zakona'; je ... 1i však zastoupen prá;vním zástupcem ne'l'ze pOstupo-
vati ani podle §§ 84 a 85 c. ř. s. Č. 14067. ' 
nebyla-li v návrhu ,na porvoIení zatímního opatření uvedena doba, 'na 
kte,rou je zatímJllí opatření žádáno, jde o formállní vadu, kterou lze TI~.ra
viti podle §§ 84, 85 c. f. s. a § 402 ex. ř. Č. 14299. 

rozhodnutí podle § 419 c. ř. 5.: nejde o 'Porušeni .předpisu § 416 c. ř. s., 
ani o zma,te'k pod'le § 477, Č. 9 c. 'ř. S., 'Vydal-Ii soud písemně roz-sudek 
(výrok) jiného z,nění, než Jak byl ústně prohlášen, šlo-li o patmou ne
správnost vý.roku iTozsudku ústníě prohlášeného a vada ta byla doda
teč;ně v písemném vyhotove,ní mzsudku napravena č. 143"57. 
i v ,nesporném. řízení lze opraviti (doplniti) rozhodnutí podle §§ 419 
430 c. ř. s. Č. 14637. ' 
;pr:avoplartný rozsudek nelze opr.avou podle druhé věty § 4H~ c. ř. s. 
změniti rnebo zruši,ti a vydati jiné rozhodnutí Č. 15016. 
oprawa zřejmého početního Dmylu, .převZiatého -do 'rozhodnu-tí vyšší sto
lke, i když stran>a !O'lTIY'1 ten luevytkb 'V opravném řízení' a zažádala 
.o jeho oprarvu a,ž po pravoplatnosti rozhodnuTI Č. 15117. 
též o tom, že se k započten.í namítaná vzájemná pohledávka nehodí 
k ~arpočtení, jest rozhodnouti v rozsud-kovém 'Výroku (§ 404 c. ,ř. s.); 
doplnil-Ii odvolad soud mzsudkový -výrŮ'k prvého soudu, jenž je,n ne
dopatřenLm ,neučinil rozhodnutí po této stránce, nejde o změnu r:oz
su~ku, rnýhrž o ,po~h"9u opravu mz'sudku ve smysJu § 419, odst. 3, 
c. r. s. č. 16791; sleJneč. 2G62, 3638, 3877; srov. Č. 4530, 9034, 13261. 
neIze pnvŮ'Hti orp-raNU rozsudku odv·oIacího připojením dodatku, že se 
dovolání prohlašuje za přípustné pro zásadní význam !l"{nhodn.utí (§ 502, 
odst. 3: c. ř. s. ve znění čl. I, Č. 2 zák. Č. 251/1934 a 'čl. I zák. č. 314/ 
1936), }estliže již nejvyšší soud odmm dovoIánÍ, jef sice odvolací 'soud 
prohlásilI za přípustné, avša:k bez uvedeného dod,a,tku Č. 17006. 
oprav,né rp1roshedky pro,ti r.azho.d,nutí podle § 419 c. 
Ť. S.: naříd1l-li odvolací soud dříve, než rozhodl Q. odvolání ve věci 
samé, procesnímu soudu, aby rozsudkový výrok ve smyslu § 419 c. 
ř. s. oprawi1, není rekurs .pro-ti tomuto usnesení ,0d'VoJ'acího soudu pří
pustný, třebaže odvolací soud v usnesení vyřkl, že Inanzená oprava ma 
býti rrovedena teprve po právni mod usnesení Č. 13215. 

Oprávněni k rekúrsu 
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pro,ti rozhodnutí zamítajicímu návrh na opravu vyhotovení rozsudku 
pro nesouhlas s prohlášeným rozsudkem múže býti po uplynutí odv-olací 
lhúty podán samostatný rekurs, třebas v době doručení tohoto usne
seni nebyl rozsudek dosud pravoplatný Č. ,14802. . ... 
vyžádal-li si procesní soud vyhotovení sveho rozsudku a dop1ml-h lel 
útratovým výrokem jest počítati lhMu k odvolání, s nímž byla spojena 
stiŽJnost proti výroku o útratách, od doruče.ní opraveného písemného 
rozsudkuč. 14267; srov. č. 15304, 11688, 9872, 8423. 
proti usnesení rekursního soudu, jímž byla uložena :prvému soudu ŮlpralVa 
vadného podpisu žalobcova, není dov~lacího re~ursu Č. 1~166~ , 
odJ kdy jest počítati lhůtu. k opmvnemu rpTostredku proti rozhodnutí 
opravenému podle § 419 c. ř. s. Č. 15340; srov. Č. 9872, 8423, 116881 

14267. 
rozsudku viz heslo: o p r a var o z hod n u t í. 
zápisu knihovního viz heslo: knihovní zákon (§ 104 kníh, zák.). 

Oprávněni k návrhu: není-li oprávněná osoba svéprávná, jest k navrhu podle § 9 
vyživ. zák. Č. 4/1931 oprávněn jen porl1čenský (opatrovvkký) úřad 
č. 14263. . 
p:o,:mČlnik (opatrovník) není oprávněn k TIárvrhu na stíhání neman.žel
ského otce pro trestný čin uvedený v § 8 vyživ. zák č. 14263. 

ik opravným prOstředkům víz též hesla: d o v.o 1 á -n í, o d vol á n í, op r á v
nění k rekursu. 
vedlejší intervenient s postarvením nerozluč-ného společníka v rozepři jest 
o,právněn podati {};p~avné prostředky, i když se jich hlaiVll1í strana vzdala 
Č. 13161; v témž smyslU Č. 8990. 

k rekursu: ve sporném řízení viz též hesJa: pozůsta,lost, pojištěni 
smluvní (rozhodčí soud), smě,n'ka. 
strany ,rozepře nejsou orp-rávněll1Y k rekursu proti rozhodnutí soudu 
o prolTl1nl1tí pořádkového trestu 111'oženého v takovémto případě č. 16795. 
v nesporném řízeni viz heslo: n e's por n é říz e n í (-§§ 6) 37 nesp. 
zák.). 
v nzení exekučnim viz též hesla: dražba (§ 234 ex. ř.), s,práva 
v1nucená. 
po ddl II žn ík a viz heslo: p o-d d I u žn í'k. 
na základě exekuč-ního titulu proti A-ovi, obchodníku v B., nelze po
voliti beze všeho exekud proti firmě A., obchodník v B.j stalo-1i se 
přece tak, jest majitel firmy oprávněn k rekursu proti povolení exekuce, 
třebaže není jako majitel firmy protokolován č. 13412. 
byla-li v době, kdy bylo vydáno usnesení povolující exekuci na pozfl
stalostní ,nemovitost, pozůstalost již odelVzdán,a jen Jednomu z přihlá
šených dědiců, který se takto stal jetlinÝ'm práVlním držitelem a natu
rálním vlastníkem po,zůstalorS,tní nemovitosti, ID)"lo usneseni pOVlolující 
exekuci doruči,ti jen Jemu a' nikoliv i ostatním přihlášeným dědicům; 
tito nejsou oprávněni podati rekurs Pl'Otl. usneseni povolujícímu eXe'kuCÍlj 
tlčinH"'li ták přece, bylo jejioh rekurs Ddmítn\Quti Č. 13657. 
_spoluvJastfll'k nemovitosti dané ,do dražby není oprá'vněn k rekursu proti 
přiklepu, že druhý spo'luvlastník nebylo dražbě zpraven č. 15186. 
kdo se před koncem draž-by vzdálil, nemá oprráv,nění .k rekursu proti: 
usnesení o příklepu, b)"lo-li mu tímto vzdálením zabráněno podati včas 
odpor proti udělení .příklepu č. 17268. 
veřejná obchodní společnost není oprávněna podati opmvné .prostředky 
proti usnesením v)"da1ným v e!Xekuci vedené proti veřej,ným společnitkťtm 
C. 15567. ' 
kdo nabyt nemovitosti do dražby dané po zápisu poznámky zahájeni 
dražebnfho _ řízení (§ 135, ex" f.), jest oprá'vnén k rekursu v té mÍ'ře, 
ja'ko byJ puvodnÍ vlastník nemovitosti Č. 16671. 

27' 
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by.la-li věřiteli, jehož pohledávka vázla na celé vydražené nemovitosti 
a jenž žádal uspokojení celé pohledávky jen ze spoluvlastnického po
dílu, přikázána celá pohledávka z celého dražebního výtěžku za celou 
nemovitost, není věřitel oprávněn k rekursu proti tomuto, přikázání 
Č. 13414. 
vymáh3Jjící 'věřitel, Jemuž byla přikázána k vyhrání hyperocha mejvyš
šího podání -na vydraženou nemovitost pONinnému připadlá, jest opráv
něn k podání .odporu při rozvrhovém roku v mezích práva povinného 
k odporu a k rekursu proti roz'V'rhovému usneseni č. 14843. 
osoba, v jejíž prospěch je poznamenán zákaz zcizení nemovitosti, jest 
oprávněna k rekursu proti usnesení, jímž byla povolena vnucená dražba 
nemovitosti č._ 133-32. . 
právo e.Jektrámy k rekursu proti usnesení povolujícímu k vymožení pe
něžité pohledávky exekuci zmocněním k výpovědi smlouvy mezi dluž
'ilíkem a eJlek~rármou o -dodávání elektrického proudu Č. 13798. 
do povoleni 'Vkladu exekučního zástavního práva na nemovitost mohou 
si stěžovati i osoby, jejich knihovní práva byla zápisem dotčena, třebaže 
§ 123 knih. zák nepredpisuje jejich zpravení ,č. 14868. 
byl'a-li exekučně prodána jen fysická část wnihovního tělesa (určitá 
parcela), není hy:potekáJrní věřitel, jehož pohledávka vázla na celém 
knihovmírn tělese a byla z dražebního výtěžku uspoko}ena, oprá'V.uěn 
k rekursu do ro-zvrhoiVého usnesení proto, že nastoupí náhradní nárok 
Z!adních hypotekárních věřitelů 'Podle § 222' ex. r. v pořadí za jeho zá
stav,ním právem nebo že jejiCh pohledáv.ky postoupí samovolně do 
téhož pořadí !l1a uvolněné místo zaniildé uspokoj-ené části jeho :pohle
dávky č. 16419. 
pokud hypotekámím věřitelům nebylo z'nem-ožněno zúčastniti se dra
žehního -roku, přes to, že soudní místnost, v níž se ,konal dražební -rok, 
byla v dražební vyhlášce označena nesprávluě ,č. 16499. 
hypotekármí věřitelé jsou oprávněni podarti rekurs :pr:oti udělení příklepu 
také tehdy, bylo-li jím znemožněno zúčastniti se dražebního roku ne
zákonnj\m postupem soudu (§ 477, č. " c. ř. s., § 78 ex. ř.) Č. 16499'. 
byl-li po iprav,oplatném po'Volení opětné dražby (§ 154 ex. ř.) zamítnut 
ná'V'!? ~y-n:~hají~ího ;rěii!ele na zrušení ;xekuce, n€fIze bývalému vy
drazlteh pn'Zlnarti! 'Ů:praV!není k rekursu, irebaže mu hrozí náhrada za 
útmty a škody uveden.é v § 155 ex. ř. Č. 13250. 
obmeškalý predražitel není oprávněn k rekursu do rnzvrho'V'ého usne
sení, kterým ,nebyl scho-dek určen, nýbrž toliko převzat z pra'vorplatného 
usnesení o určení schodku t. 16698. 

P':oti ,~~nesení ~x~ku:č:ního (rekursního) soudu v otázce, Z!da částka} 
liZ slozl,l poddluzntk podle § 307 ex. ř na soudě, není předmětem exe-
1mce ~ mei ,býti Vlrácena tpoddlužní-kl!. má i poddlužník právo k rekursu, 
hylo-h l1Ozhodnuto ve smyslu mu nepříznivém č. 13762. 
udání jména a bydliště Z!ffi'ocoěnc,e pro doručo;vání (§ 562, drUhý od
sta'vec c. ř. s.) jest součástí mimosoudní výpovědi, a musi se státi již 
ve výpo:vědi, po případě v 'O'známerní podle § 565, druhý odstavec 
c. ř. s. Č. 13929. 
vnucený správce nemovitosti jest oprávněn k rekursu, pokud to vyža
duje nerušené provádění vnucené správy Č. 14540. 
pr,oti rUsnesení exekučního _ soudu, v)IIho'Vujídmu rná'V-rihu, ,aby vnucený 
pachtý'ř hostinské ,(\I výčepnické živnosti by;! upozorněn na závaznost 
smlouvy o výhradném odběru ,piva z navr-hovatelov:a pivovaru, j-est vnu-
cený pachtýř opráty;něn k rekursu Č. 14065. . 
úp.dce jest (za účinnosti lwnkursního řádu Č. 337/1914) <>právně. 
k rekursu prnŤÍ' rozhodnutí exeku.čního soudu o jeho návrhu na vylou
čení věd z e:xekuce podle § 251, Č. 6 ex. ř., Č. 13Q42. 
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úpadce jest opráv.něn k návrhu na odklad exekuční držaJby podle § 1 
zák. Č. 34/1934 a ,k rekursu 'proti zamítnutí tohoto ná'V'rhu č. 13706. 
při soudní dražbě úpadcovy nemovitosti povolené konkursním &oudem 
je ~právce podstaty účalStníkem řízení a v této vlastnosti oprávněn k re
kursu č. 13411. 
správce konkursní 'Podstaty jest oprávněn k rek1Jrsu proti povolení e:xe
kuce, i 'když by,la navrhována proti úpadci Č. 13754. 
byla-li za vyroV!uacího řízení o jmění dlužníka .povolena exekuce, jest 
dluž-ník o,právněn k rekursu, aniž záleži na tom, že povolující a zá
roveň knihovioÍ soud neměl vědomost o zahájeném vyrovnacím řízení, 
ježto se nestala poznámka z'ahájeného vyrovnadho řízení č. 13419. 
předp,is § 14, odst. 2 vyr. ř. není oprávnění dlužníka k rekursu na 
závadu č. 13419. 
vyrovnaci správce jest opráv,něn k rekursu 'proti ,usnesenJ po'Volujícímu 
exekuci lila movité věci vyrovnacího dlužníka Č. 13498. 
sp,oluporuóník, -nejsa zástupcem neZlletilcovým, není oprávněn k rekursu 
za nezletilce Č. 15150. 
dokud určitá osoba nepodala dědickou přihlášku, není účastnicí pozll
stalostního řízení a není oprávněna k rekursu pt:oti rozhodnutí sO'udu 
č. 16392 .. 
v ,pozústalostním řízení o návrhu na prohlášení fideikomisár-ní substi
tuce za neplatnou jsou všechny OSOby, jichž se fid6komisár-ní substi
tuce týká, Otprá'vněny k opravným prostředkům proti rozhodrnutí o do
tčeném návrhu Č. 16403. 
v knihovním řízení: církevní ústavy, které tvrdí, že jim přísluší věcný 
patronát, jsou formálně 'oprávněny k rekursu proti usnesení knihovního 
soudu, jímž bylo p-ovoleno odepsá.ní zemskodeskov)'ch pozemki't pod,le 
§ 1 zák. č. 18/1869 ř. z. Č. 15057. 
v pozemkOvé reformě: úp,adce není oprávněn k rekursu proti usnesení, 
vydanému v řízení o rO:lVrhu přejímací ceny podle § 47 náhr. zák. 
Č. 15693. 
rekursy 'Podané státní obvodovou úřadovnou pÚ'o -pozemkov:ou reformu 
nemusí býti ve věcech agendy jí přikA-zaJné podepsány Ťin.antlni pro
kuraturD'u Č. 16391. 
úpadCi neprÍsluší právo k rekursu lProti usnesení konkursního komisaře 
o z:peněž.ení z~braných nerilO'vl,tostí Č. 13,g02. 
v konkursním řízeni: rozhodnutí správce konkursní podstaty a usnesení 
věřitelského výboru o odporo:váni Iprávnímu jednání} dále usnesení kon
kursního komisaře, jímž 'Vzal na vědomost usnesení věřitelského výboru 
o přístup správce knnkursní podstaty k trestnímu řízení ,pro maření 
exekuce jcuko. soukromého úč'astníka a konečně přístup správce kon
kursní ,podstaty k dražebnímu řízení, zaháje-němu proti úpadci, týkaji 
se konkursní podstaty a úpadce sí nemůže do nich stěžovati Č. 14315. 
úpadce není oprávněn k rekursu proti usnesení ko.nkurs.ního J(,omisaře, 
týkajícímu se odhadu věcí, patřících do konkUirs.ní podstaty č. 14861. 
k otázce 'oprávn.ěnosti konkursního správce k rekursu Č. 15521. 
správce konkursní podstaty není oprávněn k rekursu ~proti usnesení, 
kterým by;l lwnkuľ,s pmhlášen -nebo kte.rým by,l návrh <I1a vyhlášení 
konkursu z'a111ítnut Č. 15255. 
v řízení vyrovnacím: -k reku-rsu proti usnesení potvrzujícímu vy,rOVlnání 
nej'sou oprá'V'něni ruóitelé vyrovnání, Ipředpokládajíc, že us-nes,ením bylo 
poTvrzeno vyrovnání téhož obsahu, jak :Dněl -přij.atý vyrovnaCÍ návrh. 
a závazek: rukojmľho -převzatý za vy,rovrnacíhO: řízení č. 13663. 
bylo-li však potvrzeno vyrovnání jinéh.o podstatnéhO' obsahu, než jak 
změl 'vyrovnací náv,rh, zejména, byl~i do potvrz.eného vyrovnání pojat 
zavazek vyrovnacího rukojmího jiného podstatného obsahu, ne.ž byl 



422 
Oprávnění k rekursu 

rukojmím př·evzat z vyrovnacího říšení, nebo nebyl-li vůbec převzat, 
má i vyrovnací rukojmí praVD k rekursu proti takto potvrzenému vy
rov,nání Č. 13663. 
ve vyrovnacím řízení zemědělském: cmi v zemědělském vyrovnávacím 
řízení není vyrovnací správce oprávněn k rekursu ·proti usneseni o určeni 
odhadní ceny ,nemovitosti, rpatncí vyrovnacímu dlužníkovi č. 15674. 

Oprávnění k rekursu v ř i z e II í pod 1 e zák. Č. 33/1934 viz heslo: zem ě děl c i. 
k opravnému prostředku viz též heslo: op r á v II ě II í k ľ e k II r s u. 

zemřela-li za rozepře stmna, zastoupená advokátem, a nepřihlásil-li se 
nikdo k pozůstalosti po zůsta,viteli z.a dědice, Illení Qpatmvník, zřízený 
k hájení práv pozlIsta1losti, oprávněn podati opravny prostředek proti 
ro~sudku č. 15149. 
obmeškalá strana jest i po zmeškání roku po podání žalabní odpovědi 
opráv,něna k opravným pr:ostředkům proti rozhodnutí ve srpam vyda
ným a k ná:vrhu na pokračování v přerušeném říze'ní Č. 16404. 

ke sporu: v pozůsta-lostních věcech viz heslo: pozůstalost. 
aktivní: i třetí může žalovati o určení práva nebo .právního poměru, 
má...,H na jeho bezodkladném zjištění-pnivní zájem č. 14926. 
k ža,lobě o prohlášení manželstvÍ. jemuž ,vadí překážka veřejného práva, 
za neplatné -podle dvar. dekr. ze dne 27. čer\"n-a 1837, Č. 208 Sh. z. s., 
jest oprávněn jen ten, kdo hyl Zikrácen uzavřením neplatného manželství 
č. 15179. 
nárok na náhradu škody podle § 364 a) obč." zák., .přísluší jen vlast
níku nemovité věci, a to jen ,pro poskoz'enÍ věci nemovité a jejího pří
slušenství, a !l1ikoHv pro poškození věcí movitý,ch a poškození tělesné, 
nárok ten jest osobním nárokem poškozeného vlastníka a nikoHv ná: 
.okem věcným plen. rozh. č. 16980. 
tím, že někdo dal svoji pohledávku ,do zá'Stavy, nezarn~klo jeho žalobní, 
práv,o, zástavce může žalovati dlužnika o složení zastavené pohledávky 
na soudě Č. 15477. 
služebnÍ" řád, ujednaný kolektivní smlouvO'tl mezi »<ústředním svazem 
zaměstnanců poj,išťoven v Čs. repubHce« a pojišťovnou (dohod'OU 
z roiku 1919), jest inte@rující část všech individuá,lních smluv, jež po
jišfovna uzavřela se svými zaměstnanci, nrgamisovanými u - řečeného 
svazu, a to i těmi, kteří vstoupili do jejich služeb tep'rVe po uzavřeni 
kolektivní smlouvy; SVaz jest oprávněn domáhati se ,proti poJišťovně 
určení záv'az:I1Q.sti této hromadné smlouvy t. 15241. 
»:správní výbor«, řádně zvoilený podle společenské smlouvy, jest opráv
něn k podání žaloby o vYlkUzení služebního bytu lesního zřízence 
č.16324. 
příslušela-li žalobci 'pohle-dávka v době podání žaloby, nezměnilo se pro 
rozsudek .nic ,na jeho a'ktirv:ním oprávnění ke sporu tím, že pohledávku 
za sporu (zpět) postoupil č. 13973. . 
kdo je podle obsahu pojistné smlouvy spo,lusmluvcem, jest akHvně 
Oip-rávněn k žalobě :o lleúčinuost rozhodčího výroku -č. 14664. 
byLo-li smluv,ní pojištění sjed:ná.no -ll dvou pojišťoven, z nichž ručí každá 
op ř í m o pojistníkovi jen v poměru p'řevzatého- podílu, ne'ni ta pojiš
ťOVina, Jrterá podle smluvního -ustanovení zpmstředkuje vzájemný styk 
mezi intmi s j-edné strany a POjj,stnikem s druhé strany, oprávněna 
k žalobě b vrácenL části dobové Slevy i za dr-uhou pojišťov,nu č. 16486. 
na 'lláhradu škody podle zákona proti nekalé soutěži může žalovati i ten 
kdo za spmu ..přest'al býti soutěžitelem Č. -15686. . - J 

k žalobě o zmatečnost (§ 529 c. 'ř .s.) jsou oprávněny jen strany -pii .. 
vodního sporu, ;PO' I})Hpadě jejich utD--Íversáln-Í nástupd nikoli i jejich 
sl,ngulár,ní nástupci Č. 16993. ' 
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zabavení pOhledávky, postoupené ještě před jejím zabavenim dlužníkem 
třetí O'sobě, mů'že odporovati jen tato osoba, a to žalobou podle § 37 
ex. ř. č. 14876. 
veřejný společník veřej-né obchodní spo,lečnosti nemůže žalovati podle 
§ 37 ex ř. 'na llepřípustnost exekuce :proti téže veřejné obchodní spo
leČlnosti, i když tv,rdí, že zabavená v-ěc (pohledávka) jest jeho vlast
nictvím Č. 15246. 
prodal-li v,last~íkův zmocněnec věc svým jménem, nepřísluší v,Iastníkovi 
proti exekuci, vedené věřitelem zmocněncovým ,na' pohledávku za ku
pitelem, ža10ba Ipodle § 37 ex. ř., nebyla-li. mu zmocněncova pohledávka 
postoupena Č. 15708. 
by-Ia-li zabavená pohledávka ipřikázána :k vyhrání ok vymožení zúroči
t~}né pohledáv;ky vymáhajídho věřitele, jest tím vy,loučena a!ktivnÍ legi
timace poV'i,nného k zažalování zabavené pohIedálVlky proti poddlužllí
kovj až do 'částky, kter:ou činí pohledálvka vymáhajícího věřitele ,a úroky 
z ní až do dne, kidi'Jbyla podána PlíOti poddlužníkovi žaloba vymáha
jícího věřitele mebo Ipov1Iliné-ho, podle toho, která z nich byla podána 
dříve Č. 15130. 
předpOklady pozbytí a k t i v 'll í h o 'OIpráv:nění k žalohě -o -pohledávku 
zabavenou berní ex'ekucí č. 15801. 
tým, že bola v bernej exekúcii z3ibavená (§ 383 zák. Č. 76/1927) po
hradávka daňovému dIž.níikQIVi už pdsúdená, stráca tento práv;o za
p.očať o jej vydobitie exekúciu Č. 17091. 
jestliže byla S!práNci koukursná podstaty Ipřidělena. konkursním komisařem 
podle § 112.lmn'k. ř. 'moJe ža,lobce a: usnesení to se sta-Io pravopla1mým. 
jest k pravopl.atnosti rozřešení otázky aktivní 'legi,timace ke sporu pn
h~ížeti z úřadu i ve vyšších stolicích, dojde-li k '111m věc následkem 
prílpustného opravného .prostředku; otázkou akHvní legitimace nelze se 
zabývati v,e sporu, i kdyby rozhodnutí ko.nk1fl'1Sniho komisaře nevyho
vova,Io zákonu Č. 13829. 

pasivní: v,e sporu o poddlužnkké žalobě podle § 2 vyžIv. zák. musÍ žal'Obce 
dokázati, že vedl pvoti žalovam'ému exekuci :I1a mzdu která přísluší 
osobě právně zavázané k výživě, výchově :nebo zaopatření' lneučinil...-li 
tak) nejde na straně ž'alovaného 'O nedostatek pasivního' oprávnění 
k žalobě v materiálním smyslu, ,který by ža'to'Vaný musil namítati, nýbrž 
o podmínlku dotčené ža:Loby, k Illíž musí soud přihlížeti z úřadu Č. 16503. 
vlastnickou žalobou (§ 366 obč. z"k.) ·Ize žalovati pmnajimatele (pro
pachto.-atele) věci č. 16518. 
k 'ž3Iobě, kterou se kupitel:nemolVitosti domáhá vydání a podepsáni 
listiny, podle níž by mohl .pvo sebe v;IO'žiti do pozemkové knihy vlast
nické právo k nemovitosti, kter·ou mu zůsta'Vitell -prodal a odevzdal do 
skutečné držby, jest pasivně oprávněn pouze ten z 'be~ýminečně při
hlášených dědiců, jemuž bYlI-a nemovitost odevzdacÍ listinou odevz'oona, 
nikoliv i ostatní bezvýminečně přihlášení dědici Č. 16616. 
zaměstnavatel jest oprá'VIuěn k žalobě, ktem'll se zaměstnanec domáhá 
'pomo na něm zaplacení mzdy, zadržené z posledního roku před povo
lením V'Ilucené správy :I1emovi,tosti a ,podniku·, nežádá-li se zaplacení 
z výtěžku 'nemovitosti a podnri!ku vuuceně spravovaných Č. 13755. ' 
kdy není 'Vymáhající věřite~ ,k jehož návrhu byla z'abaven-a a jemuž 
byla Ipřikázá:na k vyhrání pohledáVika ze směnky, oprávněn ,k směnečné 
ž"labě č. 15529. 
i ma uZlnání zástaVlt1ího práva k z3lbraným věcem podle § 4 vlád. nař. 
Č. 20</1933 jest žalovalí stát Č. 15578. 
k žalobě na výmaz zástavního práva jest pasivn.ě úprávněn k,nih-<YVrtlě 
zapsaný postupník, třelbaže se O' výmaz žaluje z důvodu neplatnosti 
smlotwy, která byla uzavřena mezi postupitelem a hypotekárnírn dluž
níkem a z !I1íž dluh a zástav-ní Ipráro vzešly č. 17096. 
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domáhá-li se měkdo konfesomí žalohou ,podle § 523 obč. zák. také 
kinihO'Vmbo v-kladu vydržené polní služebnosti (§§ 481 a 1498 obč. 
zák), musí žalovati všechny 5pluovlastníky služehného pozemku 
č. 14517. 
přihlášený dědic, vystupující .při jedná'ní, jímž zasahuje do cizího práva, 
jako zástupce pozůstalosti, jest 'oprávněn pasivne ke sporu- o ža,labě 
zápůrčí, jestliže jest sám v přímém osobním vztahu k spornému 'Prá'Vu 
(hospodaří ,na nemovitosti a' jedná v příči:ně Sipor-ného práva) a ve 
sporu žalobcovo tvrzené -právo popírá č. 16427. 
k žalobě jednoho z :několika substitutů, v jehož prospěoh se disposice 
substitučním jměním stala, na (kinihov,ní) přev;od substitučního statku 
je p-a'Sirvně oprávněn jen fi.duciář spolu s ostatními substituty, ledaže 
by žalující swbstiiJut dokázal předložením příS'lušného prohlášení, že se 
ostaJbnÍ substituti v·zdaLi svého nároku č. 17140. 
k otázce' .pasivního oprá-v·nění k odpůrčí ža};obě Č. 15453 .. 
,lz·e nastupovati odpůrčÍ. žalobou ·na toho, kdo ,nabYli na základě odpo
rovatelného jednání dCl'lšího práva (práva požíváni) Č. 15453. 
v s,pore, ktorým sa domáha zamestnanec, :prijatý do s.1užieb vyrovnacím 
správcom alebo správ com konkurznej podstaty, s-vojích ná·I1okov zo 
služebného pomem, nie je alOi vy.ro'Vll1ací správca, a:ni SlP'rávca kon
kurznej ,podstaty va vlastnej osobe pasívn.e 'legitima,vaný Č. 15543. 
týká-Ii se zaža1lova:ná pohledávka podniku vedeného nadále pod firmou 
zemřelého zůstavitele na účet pozůsta:losti, není závady, .aby neby;la ža
lována .pozůstalost j.ako kupec pod toutO' firmou č. 14356. 
starosta obce (osady) jest pasivně oprá'Vl1ěn ke sporu, 11mz se třetí 
QlSoba domáhá na něm náToku na náhradu škody, vyv'ozované ze své
mooné beZiprávné činnosti starostorvy, sou'Visejicí jen s výkonem i'eho 
veře}né funkce (svémocným zCťbavením a prodejem úrody náležející třetí 
osobě pro dlužné nájemné [pachtovné]) č. 16052. 
může-li filiálka samostatně z obchodů ža'l'ovati, vymod si exekuční fi.tul 
a na jeho základě vésti exekuci, jest proti ni jaŘJo samostatnému llod'
mětu podati i žalobu o -nepřípustnost exeku'ce, kterou vede Č. 13574. 
ze smlouvy uzavřené centrálou nemůže býb žalována filiálka č. 14236. 
ZD smluvy, uzavrenej centrálou, nemůže byť žalov8.'llá filiálka č- 1547l. 
nejde vůbec o změnu žaloby, nýbrž -o vstup jiného právního podmětu 
do sporu, podal-li tichý společník žalobul o zrušení tiché spoleGnosti 
nejprve na veřejnou ohchodní společl1ost a k námitce nedostatku P'fli
sivního oprávnění k žalohě navrhl změnu žalohy tak, že na místě žalo
v.~né veřejné společnosti mají býti žalováni veřejní obchod'ní SlpoleČlnfci 
osobně Č. )6300. 
čl'en obeoného zastupitelstva, ktorý v schódzke obecného zastupitelstva 
učinil o !pO'dniku jed-něho z oferentov, uchádzajúdCih sa o zadanie do-o 
dáVky, nepravdivé výroky, Sipůsobilé ho pO'škodiť, nemůže byť stihaný 
podla §,1O zák. p n. s. Č. 15125. 
společenstvo o.buvn&:ů může býti žalováno ,podle zákona o nekalé sou
těži pro .projev učméný v hospodářském styku za úče>{em ,soutěžním 
č. 1566l. 
k otázce' rpasivní'ho opráv-nbní k žalobě o náhradu škody podle § 3 zá
kona proti <11eka1é soutěži u osůby, která SlPo.Jupůsobi,la pti redakci a 
vydání tiskopisu (brožury) Č. 16880. 
správce zabaveného mCi'jetku politioké strany, jejíž činnost byl,a zasta
vena nebo ;která byla rozpuštěna, ustanovený 'k úkonům vytčeným 
v § 6 vlád. naŤ. Č. 302/1933, není o,právil1·ěn k vedení sporů, týka,jících 
se reaHsace onoho majetlru č. 1Q598. 

Opravný prostředek viz hesla: dovolání, lhůty, novoty, odvolání, 
oprávně.nÍ ik rekursu, stížnost, vzdání Se opravného 
pro s tře d ku. 

Osvětlovač divadla 

nesprávné poučení rekursního soudu o přípustnosti dalšího opravného 
prostředkU 'nemá právního ,účinku č; 16974. 'Y • , 

třebas rekursní soud vyslovil ve svem usnesem, ze Jest dovolacl rekurs 
'Proti jeho· usnese.ní dovolen, jest později aprávn~ řešiti otáz~u přípU,st
nosti .podaného opravného ,prost!ed~u samosta!ne a od~hylne od prav
ního náz'oru obsaženého v poucem _ o opravnem prostredku Č. 16974. 

Orgán veřejný '(§ 172, Č. 1 ex. ř.) viz heslo: dražba vnucená nemovi

tosti. 
_ výkonný viz heslo: ex e k u c e. 

Osada viz hesla: obec, Ipřevzetí dlu'hu (§ 1409 obč. zák.). 
Osnůhodinová doba pracovní viz heslo dob a rp r a c o v n í O s m i hod i il1 o v á. 
Osoba blizká viz heslo: odpúrčí nárok (§ 5 odp. ř.). 

neexistujicí viz heslo: zmatečnost (§ 7 c. ř. 5.). 
právnická viz též hesio: ·způsob,ilost ke sporu. 

všeobecné veřejll1é nemocnice v čechách jsou samostatné právnické 
osoby Č. 13763. 
»Buděj-ovičtí Ip~a~ovárečníc.j, mě ... šťan-ský pivovar z~tožený roku 1?9~«, 
jsou -osobou ,právnickou, zalo,zem-au n.a podklade soukromO,praV'lllffi 
Č. 14030. 
mezinár-odllí Nansenův úřad pro u:prchHky (Office intern-ational Na'nsen 
pour ,les refugiés sous l' 'autorité de la Société des Nations) jCi'ko .práv
nická osoha (subjekt) meúnárodníhO' práva, může býti i subjektem 
soukromých prálV a' závazků a má procesní způsohi,lost (§ 1 c. ř. s.). 
Č. 16832. 
Masa1rykova universita v' Bmě nemá samostatné :práWlí osoonosti 
Č. 13255. 
úradovňa Všeobecného penzijného ústa'Vu v Bratislave me je právnic
kou osobou a ,nemůže sama ani žalovať, 11In1 hyť žalovaná č. 16153. 
ani pensijní fond státních drah č. 15344. 
rnemocenská pOIk<ladna státních drah ,neby,la .p ř e d ú č i:TI II o stí vlád. 
UM. Č. 163/1937 samostatnou právnickou osohou Č. 16906_ 
notářská komora není právnd-cká osoba č. 1559l. 
jestliže se spoIl1IVlastnici ideáln.kh podílů lesa sdružm k v~odnější~u 
lesnímu hOSipodaření a vedení řádné sprárvy 'lesníhO' celku, nejde o prav
nickou osobu, nýhrž Q účelo,vé .hoSipodářské sdr-užení s práytní pova;h·ou 
spoluvlastnictví (§ 825 "bč. zák.) Č. 16324. 
právni-cká osob-a- jako zaměstnavatel musí projev-iti vůli směřující ke 
změně služehníhO' .poměru (snížení odměny) způsobem ve stancwách 
předepsa,ným Č. 15176. 
nedostateik projevu vůle' právnické osoby nemůže hýti nahrazen proje
vem jejího fu.nkcionáře, pokud 'není k tomu zmoaněn, vů.Či zaměstnanci, 
alOi kdy'ž zaměstnanec proti změně nic 'ne'llamítaJ a ;přijímal snížené .pi)

žitky Č. 15176. 
i tam, kde by:Io plnění pon.eoháno na Hbovi't.Ji .práVinické osoby, jest 
soudu určiti dobu plnění podle třetí věty § 904 ohČ. zák. Č. 13543. 
pdw.nická osoha (sPotřební SIP.oIetenstvo), užívající při pro-vozu {JQdniku 
nákladního automob]lru, jest odpovědil1'él podle § 1315 obč. zák. za ne
roatnos,t závozníka nákladního automobilu Č. 16385_ 

třeti viz heslo: tře t í. 
Osobité dilo samostatné vilz heslo: p ů vod s k é ,p r á '-v: .0. 

Osobnost právní viz heslo: způsobilost ke sporu. 
Osvědčení o státní příslušnosti viz heslo: r o z I u 'k a. 
Osvědčení typové (c e r.t i f i kát) viz heslo: au t omoh i I. 
Osvětlovač divadla viz heslo: pojiště-ní pensijní. 
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Osvojení (zák. č. 56/1928): § I, odst. 1 až 4 řeč. zák.: jak má poručenský soud 
postupovati, odpírají-Ii nemanželská matka a poručník nemanželského 
dítěte souhlas k osvojení nemanželským otcem Č. 15174. 
manžel potrebuje k osvojeniu svolenia druhého manžela, i keď s ním 
spolu nežije Č. 16152 (Úr. sb. Č. 3241). 
S'vo!enie druhého manžela k osvojeniu nie je ,potrebné len vtedy, keď 
je ich manže:1stvo rozvedené Č. 16152 (úr. sb. Č. 3241). 

§ 4 řeč. zák.: osvojitel jest oprávněn a povi<uen chrániti osvojence před 
vším, CD- hy mohlo ohroziti jeho tělesné nebo duševní hlaho, byť i to 
byl styk osvojence s rodným jeho otcem Č, 13691. 
a1k ide o osvojenie nezletilca osvojHeJ'Jwu, zastane osvojenec naďalej 
v otcovskej moci svojho rodného otca, a:k neholo v smluve inak usta
novené Č. 16895 (úr. sb. Č. 3792). 

§ 7 řeč. zák.: osvoiencov,i potomci, narození pn ujednání smlouvy o osvo
jení, jsou účastníky řízení o z ruš e TI í právního poměru zatožehého 
osvojením a nutno k jejich zastupování, jsou-li il1Ie~wéprávní, ustanoviti 
v řízení tom opatrovníka (§ 271 obč. zák.); nestalo-li se ta!k a byla-li 
smlouva o zTuše!ní smlouvy o osvojení vza,ta soudem 'na vědomí je 
řízení zmat,eóné Č. 16411 (Or. sb. Č. 3497). ' 
zmše:nia práv,neho pomeru z osvojenia móžu sa domáhať ,le-n strany, 
ktoré smlUVil o osvojení uzavre:ly ,č. 16895 (Úr. sb. č. 3792). 
osoby, ktoré by maily zákonné dědické :práVlD po 'Ů'S'Vojitel''Ů'vi, a'klby ne
hoIo osvoje11.eckého pomeru, sú opráv,nené domáhať sa ža!lobou sú.dneho 
výroku, že smluva o osvojení 'Pre nedostato'k zákonných lI1.áležitos,tí je 
práv.ne neúči"náč. 16895 (úr. sb. Č. 3792). 

§ 8: vliv osvojitelova úmrtí .před soudním schválením osvojovací smlouvy 
na řízení Ů' jejím schválení Č. 16461 (Úr. sb. Č. 3533). 

- jestliže osvojitel před soudn:ím schválení-m osvojovací smlouvy zemře a 
soudu je to známo, nelze schvá1'iti osvojovací smlo'uvll' Č. 16461 (!Úr. 
sb. Č. 3533). 

~ § 10, odst. 2 řeč. zák.: rozhodnouti o stížnosti :na vyřízení žádosti za osvo
jení _poručenským soudem, jest povolán sbor:ový soud druhé stolice i 
tehdy, -nepředložil-Ji .poručenský soud své usnesení dříve, než je vydal 
n.adřízenému sborovému soudu prvé stolice k potvrzení č. 14042. ' 

- § 13, odst. 2 řeč. zák. viz rozh.č. 13691, 16411, 16895 shora. 
Ošetřovací náklady viz hesla: -náklad podle § 1042 obč. zák., otec ne

manželský, výživné. 
Oš-etřovné: výkaz ošetřov,ného vydaný ředitelstvím zemského ústawu pro cho1"O-

, myslné není rozhodnutím, pokud Se týče opatřením spráV1nÍho úřadu ve 
smyslu d. VL zák. č. 130/1930 a nelze jej vykon3!ti soudní exekucí č. 13784. 

Otázka jazyková Vliz heslo: j a z y ik stá t n f. 
právní či skutková: pokud závěr ni!Žších soudů o tom, co by,lo úmyslem 

smluvců, odporuje rozumovému Po.stulPU myšlenkovému, a jeho vyvo
dění ze zjištěných skutečrností se příčí pravidlům _ dfi'slednosti, jde 
o mY11ný závěr IQrávní, jeJž lze napadati jen dovolacím důvodem podle 
§ 503, Č. 4 c. ř. s. pro nedfrslednost Č. 13354. 
otáZlka, zda vypovídaný rpředmět jest střední, či vetkou p~Ů'VOZOV'fi'oU, 
jest O'távkou :právnJ, rniko11v skutk-b-vou Č. 13960. 
otázka, zda výtka kupujícího stran vad zboží je postačující a včasná 
nebo ne, je otáZlkou prárvní, jejíž' řešení 'náleží soudu, ,nikoli zn-a:lei 
Č. 14326. 
-posouz'ení námi.tky z3!počteni podle § 88 směn. zák. jest otázkou právníJ 

o .niž dovolací soud může rozhodnoutiJ j když se jí odvolad soud ne
obíral Č. 15439. 
otázka, zda určité ,právní jednání jest diferenčním obchodem, jejž jest 
posuzovati podle §§ 1270 až 1272 obč. zák., či obchodem efektivnfm, 
Jest otázkou právní, kterou řeší soud č. 16135. 

otázka statusová 
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otázlm ořiměrenostJ advokátovy odměny Jest otázkou právní, při jejímž 
řešení není soud vázán rposudkem odbofillých znalcit, resp. advokátni 
komory Č. 16157. . ' . .•. . 
do jaké mí-ry jest někdo schopen samostatne spravo,,:,atJ sv.e z~.'!.ezltostt, 
není otázkou právní, ~ýbrž ot~:~k?u skutk?vou,y ktera mUSl byb tehda, 
byl-li vyšetřen dušeVlll stav, zJIstena na zaklade posudku znalce oboru 
lékařství Č. 16190. 

předurčující viz též heslo: r o z I tl k a. . 
otázku manželského původu dítěte nelze řešiti v jiném sporu jen Jako 
otázku předurčující Č. 13968. . .....,,' 
,pozůstalostní soud nemůže rozhodnouti O platnosti manrzelstvl zustavl
telova ani jako o otázce předurčující č. 15590. 
ked' právo osoby oprárvuenej požadovať výživu voči osobe v smysle 
§ 1 'vyživ. zák. l 4/1931 za:yiazanej, ~~bO'lo jej ~losial' sú~om pr~v;o
platne pririeknuté, treba otaz;ku tykalucu Sa to~hoto ~ozadnvacleho 
práva, ako otázku prejudiciálnu riešiť v spore, pocatom zalorbou) z'alo-
ženou na § :3 cit. zák. č. 14922. . ~ . 
otázku, zda tu jest podpůmá vyživ.ovací povmnost (§, 143. orbc. z~k.), 
jest řešiti procesnímu soudu ve sporu (§ 1042 obč. 'lak), lako otaZiku 
předurčující č. 15027. , '''- , 
rozhodnutí v směnečném ,sporu, v němž byly sCliu~lm uredmkem y vy
hotovené ,protelsty uznány za lI1.epla,tné prot?, ze v mch nebyla oZ'nacen~ 
osoba protestáta neprejudikuje rozhodnutI o tom". zda Se vyhotovem 
těchto protestfi stalo ,porušením úřední povinnosti toho, kdo pr:otest vy
kŮlna!l č 14714. 
bylo-li správn.Ím aktem vysloveno věcné ručení nemovj.~osti. za přísluš
náu část dávky z m'ajetku dřiv~jší~ú vJast~íka nemOV'ltostl, bylo. tim 
zároveň vysloveno, že se toto ruce;nt vztahu~e na onu ,d?bu,. kdy zakon 
o' dávce z majetku nabyl účinnosti; pokud Je soud vazan ttmto aktem 

Č. 14440. . h" . d·.· "h .• d ) 'PrejudiciáJ.ní 'význam srpráv1ních aktů (pro ·Iasem 'Dz.orCI o ura u 
v otázce měnové č. 14477. , . 
j.e-li nárok na uznání patentových pf.áv upla:tňoyán s.p~lu s y o~t~tmml 
nároky podle § 96 pat. zák., nej-de 1 e'll o maz;ku predurcullCl pro 
ostatní nároky č. 13704. 
soud jest váz~n rozhodnutím úrazové poijšt1ov.ny dělnjck~,~ že, j ~e o P?d
nikový úraz; rozhodnutí o tom jest spatrovatJ I ve vymerenl urazoveho 
duchodu poji:štěnci č. 14513. . ~ 
otázku či bo.l za:mestnanec k zamesnnavatero:V1 v sluzebnom Ip,~mere, 
podllieh,ajúcom penzi.jnému poisteni~, de~í súd.v spore o náhradu sk?dy) 
vzniklej z· Iporušenia prihlasolvacel povmnostt, samostatne, ako, otazku 
prejudidál:nu, 'ak- o nej ešte nebolo rozhodnuté pra'voplatnym vymerom 
nositel'a poistenia č, 1624u. , . . ". 
níe je vylúčené, aby sa 'strany o~ratily .Q rozh?,~uhe. o t?m, c~ 
zamesrnanec podHehal penzij,nému pOlstemu) .na nOSitel a rpOlstema, ke~ 
už poistný prípad nastali ked' sa tak stalo, l.e pravOlPl~~n~ rozho:tnut;ie 
nositefa ípoistenl,a 0_ 10m, či zamest3!nec podheha.J penzlJne~l1 P?tstemu 
alebo nie pre strany aj pre súd závazné č. 16246. 

Otázk3 statusová (~o s 'Ů b n í h ,o ~ t a v u) viz hesla: dít ě (p-ůvod manželský): 
manžellstvÍ, prohlášení za mrtva, roz-sudek statusov)' 
(rozh.č. 15972). 

otec viz též heslo: d i té. 
náro'k na výživné viz heslo: výživrn rodičů. 
v y ž i v o v a cí p o v i 'll ,11 o s t viz heslo: v Ý i v rn é. 
a podpor,ování dětí majících vyž -vovací povi·nnost vi,z 
heslo: výživné (zák. Č. 4/1931). 
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Otec (manželský) 

manželský: m a II že.} s ký P Ú vod dít ě t e viz heslo: dl t ě. 
IP é č e a v Ý c h o v a viz heslo: dít ě m a fl žel s k é. 
manželský otec jest účastník řízení () ustanovení opatrovníka k činu a 
o jeho zmocnění k vedení exekuce jménem manželských dětí ·proti otci 
Č. 13333. -
opatření opatrovnického 'Soudu, jímž byly otci ponechány úroky na vý
ži,vu dítěte bez povinnosti klásti účty, je jen opatře'ní s hlediska dozoru 
nad sirotčím jměním a nemúže jím býti otci poskytnuto požívaLi právo 
k tomuto jmění (§ 150, pos1.odstavec oM. zá-k.) Č. 13759. 
jde o čistě majetkový nárok, domáhá-li se zle ti 1 é dítě na manžel
ském otci zaplacení výži'vného za u r čit () II dobu, po kterou se ne
mohlo samo vyži:vovati č. 14105; srov. Č. 4040 Sb. 11. s., pod č. 253, 
jinak Č. 1990. 
domáháno-li se žalobou solidárního plnění ,na otci a na nezletilém syil1'Ovi~ 
nemŮ"že -otec v tomto sporu zastulPovati nezletilého sy,na a jest dítěti 
ustanoviti koli5l11ího opatrov·níka Č. 14170. 
prarodIče, kteří hradí náklady na výživu ,dítěte nemdhou žádati aby 
jim byla též svěřena výcho:va dítěte, nevyžadu{e-lí toho zájem ~ ,pro
spěch dítěte Č. 15358. 
nejde o nezákonnost, nerozhodly.Jli soudy dříve, 'než uložily prModiči 
plac~ní výživného na vnuka, ° tom, klomu dítě má býti dáno d.o vý"Ži:vy 
a vycholVy Č. 15358; srov. Č. 12864 (týkající se manžel. otce). 
zbav·iti manželskéh~ otce !ll' a v ž ,d y otcovské moci 'nad dětmi lze len 
tehdy, zanedbával-ll ,otec zcela jejich výživu a výchovu Č. 16414. 
nes tara-li se manželský otec po dlouhou dobu ° výchO'vu dětí ani ne
Ipř-iSlpívá na jejJch výživu, lze podle- okomostí jednotlivého příp:adě zba
~Hi otce moei otcovské na n e II r Č ~ t o ti dobu, je-li to v zájmu dětí 
c. 16414. 

",k ide o -osv-ojenie neZ'letHca: osvojitel1<:-ou, zostane 'Osvojenec .naďalej 
v otcovskej moci svojh-o. rúdného. otca, jak nebolo v smluve i-na'k us.ta
novené Č. 16895 (Úr. sb. č. 3792). 
otec není zavázán pečovati o své dítě do té dobYJ dokud dítě neIia
leZlne zaměstnání odP9vídající sociálnímu ,pos~ave'lJ..í otcovu; rozhoduje 
způs-o'bilost dítěte a možnost nalézti pramen výživy č. 16510. 
manželský otec je -povinen platiti náklady nemocniČlmbo ošetrení za 
dítě dopravené do nemocnice na příkaz úřadu č. 14878; srov, Č. 6707, 
7977, 7991. 
k dél!rovámí n.ábytku odevzdaného :nezletilým dětem JflenÍ třeba a'l1i no
tářského3l?isu, alnÍ souciJního schvále'l1í Č. 14858. 
odevzdávaIo-li dítě rodičům, s nimiž žilo ve společné domácnosti, celou 
svO'ji mzdu, jsou částky, pokud _by převyšovaly hodnotu toho, čeho. se 
dítěti do.stalo na výživě a zaopatření, d<l!Vováním, nehylo,-li nic jiného 
ujednáno Č. 14939. .. . 
poskytl-li mél!n-ždský otec za živa své dceři »,otcO'vský Ipodil«, jde o. da
rování odvulatelné pro hrubý n.evděk .proti dárci _ č. 15890. 
povinnost dozoru na ffi'aužeJs:ké děti náleží oběma: rodičům společně 
a nedílně (§§ 139, 141 obč. zák.) a každý z n.Leh je k dozom samo
statně povinen a oprávněn tak, že v nepřítomnosti jednoho 7- nich 'náleží 
dozor druhému, a 'není potřeb! - nejde-li snad o nes.poleh1ivOGt man
želky -, aby jí manžel dáv.al zvláštní pokyny v příčin,ě ,dŮZ.OfU Č. 16401. 
o náwku proti ·nezletilému -nedospěIému škůdci může' býti ro'zhodnuto 
i tehda, byla-li podána, žall-oba zároveň proti ď.oz.orčf osobě; uvedený 
nárok nevzniká _teprve tehdy, zůstalo-li domáhání se nároku proti do
zorčí osobě marné, nýbrž vzniká již činností, z níž škoda vznikla 
Č. 16564. 
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nemanželský: viz též hesla: a-dvokát, dítě, ,náklad (§ 1042 obč. 
zák.), rozepře zaháje!ná, smír, výživné. 
pokud je nemanželský otec -povinen hraditi zemskému fondu náklad 
vzešlý .ošetřením a léčením dítěte Č. 15060. 
podle kterého práva jest posuzovati žalobu o zjištěni otcovství: žalobu 
o určení nemanželského otcovství jest posouditi podle práva platného 
v t. řeč. hist. zemích, měli-li v době po-rodu nemanželská matka a tedy 
dítě, jakož j žalovaný otec by,dHště v čechách, třebas hy,lo dítě ZJp-Io
ze<no na Slovensku č. 14279. 
nemanželská matka, která měla v -době r.ozhodující pro ushunovenf po
ručníka řádné bydliště -na Slovensku, jest již proto poručnicí ze zákona 
a nepotřebuje schválení poručenského soudu ke spOrtl, jímž se jménem 
svého -dítka domáhá lna Zlploditeli uz-nání otcovství a .placení výživného 
č. 14770. 
.pre .posúdenie povinnosti nemanželského otce býv.ajúoeho na Slovensku 
voči diefafu SR'Iodenému, -ll<lirodenému .a hývajúcemu v 'čechách, z do
vodu otcovstva platia predpisy všeobecné·ho ob-Čiianskeho zákoníka 
Č. 15320 (úr. sb. Č. 2739). 
žal-ob u podanou 'nemanželským dítětem, ZJplozeným a zrozeným na Slo
vensku 'Z matky mající tam bydliště, na určeni ,otcovství a pLněni výži,v
něho -i žalobu .podanou nemanžeIskou matkou na ,nMI,radu útrat slehnutí 
proti :nernall!želskému otci dítěte (tuzemci), bydlícímu v zemi české 
nebo Moravskoslezské, jest posuZJovati podle pil'áva plat<ného na Slo
vensku Č. 166-'í9. 
v takovémto případě se může ,nemanželské dítě domáhati jak soudního 
výroku o zjištění OŤC-ovství, tak nároku na 'výživné sporem zahájeným 
u soudu 'V obvodu země české nebo Morav'skoslez-ské i tehdy, uZiflal"",ti 
nemél!nželský otec okov-ství k dítěti v nespo-mém řízení; jeho u'Z:nání 
otcovství prohlášené 'v nesporném řízení má tu jen úNnek doznání sku
tečnosti soulože Č. 16659. 
soud nemŮ'že z -moci úřední piiihlédnouti k nenamítané ohraně více sou
ložníků, do:v,ole'11é dle .práva ří-šslkoněmeckého Č. 15352. 
uznání otcovství: muž, který uznal -otcovství ,k 'nemanželskému dítěti, 
nemůže se -domáhati určení, že není nemanželským otcem, nýbrž jedině 
Ill,eúčin.nosti- (Ineplatnosti) pr.ojevu o uznání otcovství ,č. 159:62; srov. 
Č. 4678, 6214, 9630, 13095. 
uznál1í nemamželského otcovství s právlními účinky § 163 ,obč. zák se 
může platně státi toliko hud' před pOlTučenským soudem nebo ve sporu 
o uz-náoní otco:vství, nebo před matr&kářem -Zlpůsobem uvedeným v § 164 
obč. zák. Č. 16409. 
mimosoudní doznání otoovství j-est poJdád3lti jen za důkaz o souloži 
v kri!tické době ve smysLu § 163 obč. zák. 'č. 16409. 
kdo- uznal nematnže:lské otcovství v .nespomém říz.enÍ před soudem 
(§ 16 první dílčí novely k obč. zák), jest op.rávněn domáhati se pro
hlášení neplatnosti uznání pro nezaviněný omyl, týkající se skutkovýoh 
předpokLadů, které jSo.u rozhodující pTO právní fnásledky vytčené v § 16 
obč. zák., i když tu 'nejsou podm1nky §§ 871 a dalších obč. zák. Č. 16994. 
dítě j-est oprav.něn'Ů k žalobě, kterou se domá'há, že .nehy-io zp'lozeno 
tím, kdo uznal nemanželské otco'Vstv[ k žalujícíttJ.u dítěti, a: 'že není 
účinná jeho -legitimace potomnim sňatkem (§ 161 obč. zák) jeho matky; 
talko.vou žalobu jest podati' proti opatrovníku k obhájení manželského 

. puvodu Č. 17094. 
žalOba o zjištění otcovství: souloží ve smyslu § 163 ohč. zák. je takový 
úkon, pohla'VIního života,' který může vésti k ,oplodnění žen.y; mftže jí 
býti i j"akélwH spojení pohlavních orgál1ů muže a ženy vůbec, ba 
i pouhý jejich dotl'k Č .. 16999; stejně Č. 4872, 15550 Ol. U. n. ř. 
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nemanželS1ké dítě se nemůže p'latně v,zdáti práva na zjištění nem~nžel_ 
ského otcovství zploditelova č. 14799; stejně č .. 1818, 2587. 
žaluje-li -o zjištění nemanželského -otcovství osoba z Jet i 1 á, musí do
kázati právní zájem na hezodkladném zjištění tohoto lpráv:ního poměru 
Č. 14799. 
bylo-Ii vyhověno odij:loru manžela matky dítěte (§ 156 obč. zák.) proti 
uznání manželského zrození dítěte, může dítě žalovati jiného mUže 
o uunání otcovství č. 13'871 j srov. č. 864. 
,procesní soud, mající rozhodnouti po 'Vyhovění odporu podle § 156 
Dbč. zák o žalobě zjištění ·nemanželského otcovství, nesmí se obírati 
otázkami vyhrazen.ými v § 156 obč. zák. soudci nespornému, nýbrž jen 
vlastním .předmětem žaloby č. 14218. 
lze ža1lovati na určení nemanželského otcovstrví k dítěti, jež bylo zro
~eTho roz'vedenou manželkou po uplynutí 300 dnů po soudním rozvodu, 
1 když nepředcházel spor 00 manželský lP'ůvod dítěte č. 14999. 
ve sporu o zjištění 'nemaJnželského -otcovství není žalovaný oprávněn 
Je námitce, vyvozované z dvor. dekr. ,č. 39/1835 Sb. z. S., t. j. že mz
vedení manželé bud' obnovili mrunželské spůleč,enství, nebo že spol!! 
v rozhodující době -tNesně ob!;:oQfVali Č. 14999'; stejně Č. 12614 Sb. n. s. 
a jud. Č. 221 -uved. podč. 7405 Ol. U. 11. ř. ač. 1643 ítř. -sb. víd. 
otázku, zda tu byly podmínky legitimace per suhsequens matrimouium, 
kte,rá -nastává i'Pso ime sňatkem rodič li dítěte, řeší jedině soud, nikoliv 
však ve Siporu o uznání nema-nželského ,otcovství Č. 14951; srov. 
č. 14498. 
legitimace 'Per subsequens matrimonium hrání žalobě 'o. uznáJI1í nemarrt
želského otcovstvi, dokud nebyla zvláštním sporem prohlášena za ne
platnou, třebas matriční úřad dodatečně k příkazu dohlédacího úřadu 
-provedl změniU zápisu v ma'mce v tom smyslu, že dítě jest nemanžeJI
ské - matriční zápis (o tom, že dítě j-est 'nemanže,lské), nemá vVz'lľam 
.pravotvomý Č. 14951. .. 
jde ,o vadu odvolacího řízení (§ 503, Č. 2 c. ř. s.), nebyl-li proveden 
důkaz o přednesu žalo'Va1néh.o ;ve sporu .o zjištění nemanželského otcov
ství, že do maJt-riky bylI jakO otec zaJpsán ně,kdo -jin.ý, třebaže žalovaný 
zárove'ň netvrdil, že se zápis do matriky stal za podmínek § 164 obč. 
zák. Č. 14054. 
znalecký důkaz krevní zkoUJŠ-kou: návrh žalovaného, aby by! ve sporu 
o zjištění otco:vstvl prorveden důka-,z kf;e'Vini :zkouškou, nelze zamítnouti 
jen ,proto, že se -p r á vn í zástupce- dítěte vyjádřil proti krevní zkoušce 
Č. 13178; v témž smyslu Č. 13251. 
zásttl(pce chudých, zřízený ve sporu žalujícímu dítěti, není oprávněn 
projeviti. jménem žalujícího dítěte nebo poručníka nesouhlas s odebrá
ním k,rve dítěte, nýbrž může tak učiniti jen: poručník sám Č. 1325-1-
v témž smyslu č. 13178. . ' , 
nestačí vše -o b e C 111 é prohlášení poručníka, že nesouhlasí s du·kazem 
zkouškou ikirve, -nýbrž jest nutné }eho prohlášeni, zda souhlasí, či ne
souhlasí s ode:b rán í m krve žalujícímu dítěti k pr'ovedeni tohoto 
dfikazu Č. 13251. 
není třeba schválleni p'oručilÍko'va souhlasu nebo- nesouhlasu poručen,.. 
ským soudem, jest však nutné, aby byly zjištěny i důvody poručníkova 
nesouhlasu Č. 13251; stejně Č. lOB05. 
jak má soud postupovati ve sporu o zjištění otcovství, odepřel-li po
ru·Ďník dítěte svoliti, k prO'\T'edenf kreVl11í zkoušky proto, že .prý důkaz 
ten nerní s to, aby abs,olutně vyv;rátil domněnku otcovství Č. 15588· 
srov. Č. 8659, 8905, 10925. ' 
id.e po 'Případě o vadnost odvoladho řízení, spblkoj-ily~li se :nižší soudy 
pouhým pí sem 'll Ý m dotazem Ul poručníka, zda sciuhlasí on a ne
m3!llželská matka s pro,vedením ilmušky krv'e Č. 15863. 
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vadnost řízení v paternitním sporu, uznáno--<li na důvodnost souhlasu 
nemanželské matky jako poručnice s dodatečným odebráním krve dí
těte k prorve-dení znaleckého důkazu krevní zkouškou, s níž dříve pro
Jevila so.uhlas, aniž by1 tp-řibrán znalec lékař k dŮJkazu 'Ů t-om, zda od
nětí krve by mohlo míti skuteč·ně vliv na z,draví dítěte Č. 15966. 
k zamítnUTI důkazu krevní zkouškou ,nesta,čí, že soud považuje skuteč.
nost soulože v kritické době j.~nými průvody za dokázanou Č. 13850; 
srov. č. 8198, 14518. 
důkazem zkO:uŠikou }{,rve >lze vyvrátiti -domněnku _nemanžel:S'kého .otcov
ství i tehdy, 'když udám.Jirvý otec dítěte s ,nemanželskou matkou v kri
tické ,době ,souložit č. 14518; srov. ,č. 13-850, 8'198. 
bylo-li krevní zkouškou dokázáno, že žalova,ný má krev jiných vlast
n.ostí než dítě, které nemá ani vlaslnosti krve své matky, jest zamítnouti 
žalobu o uznání nemanželského otcovství č. 16409; stejlně Č. 8659, 7470, 
8905, 10953. 
otázka, jakou cenu má 1ékařský znaleCký důkaz -o zkoušce krve, jest 
otázka odborná, na niž můž,e odpověděti je'll znalec a nikoli soud 
č. 16409; v témž smy"lu č. 6865. 
důkaz krevní zkouškou podle, fa·ktorů M -a N můž,e .býti zp-ůsobilý pro
středek k vy;vrá,cení domněnky otcovství, i -když- dfi,kaz kre'vní zlcou
ŠkOLl podle -krevních skupin A, B, O zt1stal neroz;hodným Č. 14807. 
k otázce užití dědkkohiologického vyšetřeni k vY'V'l"ácení dcmněnky 
§ 1630bč. zák. Č. 15767. 
zamítnuta-ji v základním sporu ža10ha 'O uznání nemanže-lského otcov
SM z ,di!y~odu, že žalovaný 'Podle výsledku krervnÍ zkoušky nemŮ'že býti 
otcem dítěte, Inemohly by způsobiti příz.nivější rozhodnutí pro žalobce 
důkazy, že žalobce -souložil v kritické době s matkou dítěte Č. 14145. 
skutečnost, že poručník dítěte a 'nemanželská matka teprve Po pravo
platném skončení patemitního sporu dali své svolení k provedení krevní 
zkoušky, jest důvodem žaloby o obnovu podle § 530, Č. 7 c. ř. s. 
č. 16023. 
přípustnost obnovy Ipaternitního sporu skončeného rozsudkem 'Pro 
zmeskání, nabyl-li domnělý nemanželský otec ,později vědomosti {} tom, 
že nemanž,elská matka by,la j:ilž delší dohu před tělesným stykem se ža
lovaným těhotná s jiným mužem (§ 530, č. 7 c.ř. s.) Č. 16<115. 

přirozený (naturální): manželu matky dětí, jejichž manželský pi'lvod nebyl 
oduzná'n, nepfísluší nárok l11a náhradu Š'kody proti jinému muži z toho 
důrvodu, že ten, kdo se dopustil cizo'ložství s žalobcorvou manželkou, 
z,p-lodH s ní děti, -O něž se manže'I musil starati Č., 13617. 
není překážky, aby zp:lodite.J, t. j. ten, kdo skutečně souložil s provdanou 
ženou, mimosoudně uznal k dítěti, jemuž svědčí zákoruná domněnka 
manželského p-u,voďu, že jest přiroz,eným otcem onoho dítěte a zavázal 
se je vyžirvuvaU,; v tak,ovémro případě ,nejde o uznání nebo _ sHb plnění 
bez zaJVazovacího důrvodu, nýb;r;ž jde o -pll'at.ný záJvazek, třebas nebyl 
oduzná<tl -manželský původ dítěte, zejména hylo-Ii to ještě mOŽlno; uzná
ním a převzetím závaz,ku se -nic nemění 'na, stavu (statusu) dítěte 
Č. 16676. 
jde o .platnou smlouvu, jestliže se t. zv. přivoz.ený otec (Zlploditel uzná
v'a:jící své otcovství) zarvázal, že bude hraditi nákJ.-ady na výživu a vý
chovu manželského dítěte, třebas se taik stalo teprve po uplynutí lhůty 
k papření mamželského I'ů'i'odu ditěte (§ 153 obč. z"'k.) Č. 17106. 
práv'ní povaha ře,čené smlouvy Č. 17106. 

otcovská, ntDC v:j,z heslo: .o tec m a 'n žel s ký. 
Otcovský .podíl viz heslo; dar. 
Ověřeni plné moci viz hesla: pI:ná mo c, pozůstalo'st. 
Označeni strany viz hesla: oprava oz,načen'í, změ·na žaloby. 
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Označení opravného prostředku viz heslo: op r a v TI Ý pro st ř e dek. 
Označování původu zb<:lži viz heslo: s o II těž fl e;k a.r á. 
Oznámeni: p o s t II P II p'Ů S t o u :p e 'fl é'ffi II d 1 II Ž fl í k II viz heslo: p o s t II P 

(§ 1395 obč. zák). 
obnovy ma'nželského spo.tečenství. (§ 110 obč. zák.) viz 
heslo: o b !ll o v a m a fl žel s k é h o s pol e č e 11 s tví. 
podle § 8 odp. ř. viz heslo:odpůrčí nárok (§ 8 odl'. ř.). 
poddlužnika viz :heslo: pod d 1 II Ž fl í k. 
pojistné příhody viz heslo: p'o j išt ě II í sml II V:ll í odp:o věd II o stn í. 
trestní viz heslo: náhrada š'kody (§ 1330 obč. zák.). 
vad viz heslo: správa pro vady. 

Oživnutí pOhledávky viz heslo: vy r o v TI á n í (§ 57 st. vyr. ř. a § 67 uov. vyr. ř.). 

pactum de cOtttrahendo (§ 936 ohč. zák.) viz heslo: s ID 1 o II va p.Ť e d b ě žln á 
(.1' ř í p r a v 'u á) (§ 936 obč. z~k). . 

- de quota Iitís viz heslo: neplatnost smlouvy (§ 879, č. 2. obč. zák.). 
Paděláni, padělek viz heslo: s o II těž fl e k ar á. 

- směnky viz heslo: smě TI! e Čll- Ý z á k o fl (§ 7 směn. zák.). 
Pacht viz heslo: sml D II V a. 

pOzemků viz -hesla: úprava pachtovného zajištění půdy. 
vnucený viz též heslo: slpráva vnucená. 
~ vnucený pachtýř koncese (§ 340 ex. ř.) Jest ?právněn vym~r:ávati 

jen ,osohní právo dlužníkovo na jeho koncesn4 listinu a za tím uceleJ;t1 
si zaříditi ži\mostell'ský Ipodn.~k č. 13322. 
,propachtolVátií ž i v n_ o s t i jako podniku Ů'p1'avňuje vnuceného pa,ch
tý-ře vykonávati živnost (podn-ik) povinného 'na místě něho- takovým 
způsobem a v tom rozsahu, jak ji vyko.nával povinný sám, a vnuc~ný 
,pachtýř může užívati dlui'l1ík-ových zaříz,ení k tomu potřebných tak, Jak 
jioh povinný sám užíval, a není ani- zapotřebí, aby vnucené prorp~h
tování žIvnosti, ,povinného obsahovalo i výslovné propachtování Jeho 
zařízení ,používaného jím k provozu živnosti 'č. 133122. 
to, že povinný Ipwv-owje živnost v 'lmjatých místnosteoh, nevadí, aby 
výklOtl1uý orgá'n odevZ)daI vnuoenému pachtýři k.Jíče od těchto místností; 
tím neodevzdal v právním smyslu podle § 349 e',X; ř. pachtýři místnosti 
k upotřebení, nýbrž uvedU ·ho jen ev živnost v místnostech těch provo
zovanou, a jest ,na pachtýři, aby se IS pfloinajimate,Iem o používáni míst
ností dohodl, ·a pronajimatel jest -o:právil1ětn domáhati se ,po:řadem práva 
svých práv !proti pachtýři p.ro. možný nedostatek práva pachtýře ik po
užívání místnosti po;yjnným najatých Č. 133·22. 
vnucený paJchtýř jest samostatným podnikatelem, jenž .pf-Olvozuje pach
tovanou živ!nost na vlastní účet a na vlastní risiko; .není vázán obligač
ními závaZiky povinného č . .14065. 
proti usnes-enÍ exekučního soudu, vyhovujícímu náwhu, aJby vnucený 
pachtý'ř hostinské a výčepriické živnosti byl upozorněn na závaemost 
smlouvy o výhradném odběru piva znav:rhov:atelova pivovaru, jest mu.:. 
cený pachtýř oprávněn k rekursu Č. 14065. 

zabrané půdy viz hesIo: rpozemkov-á reforma rozh. Č. 14433. 
zemědělský vi'z heslo: áp r a v'a pac 'h t o v 11 é:h o. 
živnosti viz heslo: ž i v 'll o s t. 
hOstinské živnosti viz heslo: ž i v n -o s t h o s t i TI oS k á. 
zubní technické živnosti viz heslo: ž i v n'Ů- s t z u b n í tec hni c k á. 

Pachtovné viz hesla: mě'na, smlouva nájemní a.pachtovní, úprava 
-pachtovného. 

Pachtýř viz hesla: p,o ze mkov á re fo rm a rozll. Č. 14433, s I u ž eb n ost 
pozemková rozh. č. 14079 .. 

- drobný viz heslo: z a ji š t ě n í pti d sr. 

l"atrOIla'1 

Palmare viz heslo: advokát (odměna). 
paimámí pohledávky viz hesla: a·d v o kát, pro ID 1 č e- n í (přerušení). 

- účet viz heslo: advokát. 
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Panoramatický obraz )}Bitva II Lipan« viz heslo: :p ů vod s'k é p r á v o rozh. 
č. 17151. 

Papíry cenné viz hesla: akcie, cenné pa:píry, knížky vkladní, pe-
něžní ústa'Vy, ,stát. . . . 

Parcely: dražha po parcelách ve smyslu výU?SU mlfllsterstva spravedl:nosh. uve
řejněného na str. 157-159 Věstníku nun. sprav. z r. 1910, nem dovolena, 
vede-l.i se exekuce na části, knihovního tělesa č. 13470. 
byl-Ii výkon povolen-é vnucené dražby omezen jen ,na část knihoV'ního tě
lesa (která jest ,propuštěna ze záboru), nejde o závadu, k níž mohl rekufSlIlí 
soud .přihlížeti z úřadu č. 13520. 

Pariční lhůta viz heslo: lhtita pari'čl11Í (§ 409 c. ř. s .. ). 
Parita zlatá viz hestn: měn a. 
Paritní komise, výbor viz heslo: s m I o u vak o 1 e k t i v n í. 
Parní válec silniční viz hesla: náhrada škody (odpovědnost oklresu), 

pořad práva. 
Pasivni oprávnění ke sporu viz heslo: oprávn-ěni ke sporu pasivní. 
Patent (č. 30/1897): §§ 8, 95: k -porušení ,patentn-irho oprávně'ni stačí i pouhá na

bídka předmětu ještě 'nezhntovenťho Č. 15411. 
§ 33: jest po-necháno vol-nému úvážení soudu, zda má býti vyžádán posu
dek patentního úřadu, když slyšení znald podali o patentu pos-udky, které 
se dalekosáhle (díametráLně) rozcházejí č. 13704. 
§ 95: porušení rpatellltnílho p'fáva předpokládá ž i v n o s te.fl s k Ý prodej 
.předmětu chráněného vy,nálezem Č. 14165. 
;porušení patemtního prá,\ra ,nečiní jed TI o t I i V)' obchod nico·tným podle 
§ 879, odst. I obč. zák. Č. 14165. . 
svoHl-Ii dodatečně majitel part:entu k prodejI chťáněného předmětu, působí 
schválení to ·e'X mnc č. 14165. 
§§ 96 a další: veškerých námků ,podle § 96 pat. zák. n"bo některých z nich 
může se poškozený domáhati hud' v jedné žalobě, nebo ka'ždého zvláštní 
žalobou Č. 13704. 
žalOby 'uvedené V' § 96 pat. zák. js·ou zcela samostatné Č •. 13704; ,stejně 
Č. 10229. 
ža,lo:ba, aby rušitel u-zmal patentní prálVa žalobce, jest žalobou určovací ,podle 
§ 228 c. f. s. Č. 13704. 
právní zájem v ·ž'alobě o uznání patent. práv jest odllvodněn Již .rušebnim 
činem odpů-rcovým č. 13,704. . 
je-li. nárok na uz.nálllí pat-ent. práv. uplatň-ován spolu S ostatními nár-oky 
podle § 96 lPat. zák, inejde je"ll o i()tázku předurčujíd pro ostatní 'llároky 
Č. 13704. 
-náwk na určení je v žalobě -na uznání patent. práv dostatečně individuah
sO'Ván přesným olznačenÍm patentu, do něhož se prý zásah stal č. 13704. 
zbrojní víz heslo: náhrada škody (§ 1311 ooc. zák) .rozh. Č. 14469. 

Patentní zástupce viz heslo: s o II těž ne k a -1 á. 
Patr.on ,viz hesla: dar, pat f'o n á t. 
Patronát v·iz též heslo: d a ,f. 

a ipoz,emková reforma viz heslo: pozemková refo-rma (ná
hradoV'ý zá'kon). . , 
.patronát věcně váz.uoucí ,na statcích zapSa?'ých -v z~ms~ých ... des",ká.ch ~amk~ 
odeosáním z-atižených statků z desk ze-mskych a zrusemm pnslusne kmhovnI 
vloŽky; tomu, kdo žádá za odepsáni zemsk?~esk!ových .. pc:ze!ll'~ů, náleŽÍ, 
aby buď předložil listinný ddk!J;ad, že se vYlporada\ v S opra'VInenyml z ,patro~ 
nátu,neh wby postupoval podle §§ 2, 3 a 4 zák. c. 18/1869 c. 15057. 
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církevní ústavy. které tvrdí, že jim .přísluší věcný patronát, jsou formálně 
opTáv·něny k rekursu proti usnesení knihovního soudu ;ímž bylo povbIe.no 
oderps1ÍIní zemskodeS!kových pozemků podle § 1 zák. 'č.

J 

18:11869 č. 15057. 
nebylo-+li !při odepsání pozemků ze zemských desk a jejich zápis do po
zemkové killihy pro .příslušné katastrální území doručeno kmihovní usnesení 
tomu, komu p,řís!uší k po:zemkům těm patronMní .p,rávo v zemských des
kách ,nezapsané, n€lní. rekurs oprávněnéhO' patromitu, směřující proti tomu, 
kdo přímo nabyl zápisem práv, omezen tříletou lhůtou (§ 64 knih. zák.), 
nýbrž ,lze fej p'Odati v obecné promJčeci -lhůtě (§ 62 knih. zák); vyžádal-Ii 
si dOltčenS' knihovním zápisem v této obecné 'lhůtě doručení tohoto usne
sení, plyne rekursní lhůta teprve ode dne dodatečného doručení bez zřetele 
zda se jin3lk před tím dovědě,l o kniho\"tJ.ím zápisu j předpisu § 63 knih. zák: 
nelze tu užíti Č. 15842. 
náležitosti přihlášky nároků z věcnéhO' patronátního práva, nezapsaného do 
pozemkové knihy Č. 16383. 
k zadrženým konkurenčním p-říspěvkúm a dávkám, plynoucím z paŤrO'nát
ního břeme1ne, l'Ze při rozvrhu nejvyššlhÚ' 'podání přihlížeti jen tehdy, byly-li 
co do osoby povinrné a CO' do výše zjištěny předepsaným ko,n,kure.nčním 
řízením Č. 163183. • . 
kdy jsou soudy oprávněn-y předurčujícím Zlpůs,obem určiti tangentu, kterou 
,hy byl musil patron přispěti ,na GlpraVll kostela, a-č neby1io dříve prO'vedeno 
konkurenoní řízení Č. 16565. 
zajištění reálního patronátu knihovním záznamem na zavazeném statku nelze 
iPovoHti na pouhé oznámení a žádost příslušnéhO' správní-ho (okres,ního) 
Madu nebo finamční prokuratllry (podle_ § 38, písm. c) 'mni-ho zák. a dvor. 
dekretu č. 577/1786, lit. cl, č. 789/1806 a 113/1836 Sb. z. s.), nýbrž lze 
j-ej zapsati do zemských desk buď ,podle soukromé J,is-tiny ;podle '§ 32 knih. 
zák., neho podle veřejné ,listiny podle § 33, písm. a) knih. zák., 11)á-li II obou 
případech listina ll,á'ležitosti §§ 26, 33, písm. a), 3.2, ,;)Ísm. b), }·nih. zák, 
nebo ,podle exekučního titulu (§ 33, písm. bl, d) knih. zák) č. 16867. 
patronát jt:l'ko soubor oprávnění a záv8.'Zkú 'Vztahujících se na, kostel nebo 
nižší cí-rkevní ohročí mŮže věcně ,váznouti jen na statcích zapsaných v zem
ský,ch deskách; zrušením příslušné knihovní vložky zemských de-sk zaniká 
pa1rO'nát a nepřecházi na pozemky O'depsané ze zemských de'sk dO' pczem
kocvých knihrustikál,"ích Č. 16935; srov. Č. 1849,6117, 6163, 15057. 
,pat.ronát mil'že přejíti j-~:n. jako- celek a neJze přev.áděti na jednu osobu zá
vazky a na druhou pravo z něho plynO'ucí Č. 16-935. 
ťxistelnci jednotlivých patronátních povinností (břemen) na rustikálnich ni;
movi,tostech nelze -vyvoditi z pouhé existence reálního patronátu na desko
vém statku, od něhO'ž byly odepsány, a nelze taková věe,ná břemena z toho 
dův-odu, že odepsané nemO'rvitosti byly zapsány v zemských deskách u statku. 
,na němž vázl nebo ještě vázme reá'ln-y patronát, zapsati ,na rustikálních ne
mo'Vitostech na ,pouhou žádost správního úřadu č. 1693.5. 
prodatelé zbytkového statku vZlllirklého oddělením z deskového velkostatku 
nejsou již v řízeni o r:oz'vrhu přejímac~ cen.y na nemovit-osti velkO'statku 
převzaté státnim -pO'zemko'Vým úřadem účastníky v otázce stanoveni jisHny 
na uhraw-váni lPatronartních břemen vá:woucích na vefkostatku, - pmhlás,jl_li 
úřad zastupující církevni 'Subjekty, že na prodateIích zbytkového stat.ku nic 
nežádá pro minulost na. opravy patronáJtníoh budov,. a týká-Ii se .plnění Pl")
v,innosti ,patrO'nátních pro budouonost jen kupitelů zbytkového- statku, ktei"í 
proti dohodě meměli námitek č. 16936. 

Paušál viz hesIa: dob-a pracovní osmihodi,nová, dom'ov·níci, 
Pauša!{}V'ané vodné víz heslo: ob e c (dávky)'. 
Paušalováni odměny z a: pr Bi c t_ ;p f_ es č a s viz heslo: dob a p r a C i[) 'V ní 

o s-'m i h'o d in o v '<.'1. 
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Péče léčehná viz hesla: poj ,i š t ě n í pe TI s i j 'll í, s o ci á -I II i. v 

-:- pOvinná (§§ 1297, 1299 obč. zák.) viz hesla: náhra-da skody, pojiš
tě'.ní smluvní. 

Peněžitá pohledávka (§§ 370, 379 ex; ř.) .viz hesl~: e ~ e k II C e z a j i š ť o va c í, 
o d Jl Ů r č í II á rok. pro z a t t m n tOp a t r e n J. 

Peněžní automaty viz hesla: .n eiP I a tn ost srn J o u v y, sp 1 á t k ov é ob-
ch o d y. ... , . _ t' , 

pohledávky viz hesla: exekuce za';lst,ovacl, pJ oza lm nI opa-

t,ře-ní. 'Sl 
ústavy viz též hesla: akcie, banka, cenné p~pl,ry"pen~e, , o

ven s k o a Pod k ar pat s káR U s, z a d r z o va Cly -r a v 'Ů' ok u
pec k é, z a m ě s t n a n c i, ž 'a lob a pod I e § 37 ex. r. 
a příročí viz -heslo: ,p ř í r O'

v 

~ í (zák Č. ,240,(1924). 
spořitelny viz heslo: spofltelny (zak. c. 302/1920). 

.a úrokoVlé sazby viz heslo: úroky (úrokO'vé sazby). , 
jejich vkla-d,ní klní'žky viz heslo: k,~ížka vk.ladn!." , 
~jejicoh zaměstJ"lanciviz heslo: zamest,nanCI peneznich 

ustavu. . .. --tl I 
výlklad smlouvy o převzetí iP,rov?zu, spořitelny J1no~ sp~n.: 11;OU; ft ou
é-ení (fuse) je ,možné i tl' právmckych osob nebo utvaru JLne po-vahy, 
než jsou -akciové společno"sti Č. ~6027.~", , 
jde o poměr mandátní, p-re'Vzal-lt penezl1l ustav provedení likvidace 
konta u »Vídeňské -poštov,ní s.pořJtelny« š· 169:J,3. ~", ' ' 
jest spoluzaviněním, zanedbal-li orgán P?5kO'-zemeho. ,peneZi~llho ustavu 
svoji povinnost, u,Loženou mu stanova;nt, ,zkoumatI, zda JS~u ,doo. po
zemkových knih řádně vložena zástavrm p-rava ,pro poskytnute zapujoky 

Č. 16051. . ' dh d . , 
výjimky uvedené v mi-no -nař. č. 119/1,8t?5 r. z. o sta'~ovem O' ' a ~1 cenj 
platí pro peněžní ústavy tam uved.ene len potud, p,O'~.ud byly vyslove~1~ 
v jejic'h stanovách; obsahují-li s.ta-J"ioOv~.vusta~1Ove~'~ l,en co do" odhaoTIl 
ceny \'enkovského statku, 'nelze Je rozs~ro:Vart:l na ]lne ,~}tl'~o,:,y c. 1~36: 
ve řel n ě Ú'Č t li j í c i (v; I á d. na ř. C. 87/1918): za-ruom prohlaseu,! 
peněž'ního ústavu veřej.ně účtujícího k zajištění ye!ejnoprá~,~ích, n-.;árok~ 
ve smyslu vlád. -nař. č. 87/1918 (odst. 5 .P'rovadec~~'~ nanze11J c .. 46. 
1919); pokud se vztahuje i na dávku z maletku a :pnrustku na majetku 
Č. 13194.!c· • d' k 
zaručil-Ii se peněžní. ústav. j~n do ~1!,rči!é vyš,e, ručí )e~, z,a dan,e a v flv: y 
v té výši, 'nikoliv 1 za Jepch pnslusenstvl vY'plyvajlCI z teto c,astky 
Č. 13194. ... h 
okresní záložny hospodářské (z ák. č. 128/1924) vtZ tez shora roz. 
Č. 16051. . . --.1 ,. 
zák. č. 128/1924 se nevztahuje na úvěrovO'u po,hledavku, '-l~tera pnsu~l 
o'kresnÍ hospodářské zMož-ně, jež vZlnikla před účinností řečenéhO' za-
ko,na a by:la za jeho účinnosti jen UZJláI;I~a č: 1330.1. v v' 
o nárocích Medníků o-kres>ních hos,pO'darskych zaJozem ze sluzebmch 
smluv rozhO'dují soudy Č. 15281. . 
okresní záložny hospodářské mohou nabývaN práv a zavazovati se t'Ů
l~ko usnesením svého' ředitelství; pouhé prohlášení furnikcionMů (starosty. 
tl vedouciho úředníka) řečený-ch peněžních ústavů, třeb-as vydané ve 
fO'rmě předepsané § 3-2', odst. 2 řeč. zák., není pro okresní zá10žny hos
podářské závazné č. 16431. 
(zák. Č. 239/1924 ve měni ~ák. Č. 54/1932) ~i: té,ž roz!'. č. 14~68 (Ú~. 
sb. ,č. 1911) u hesla: zamestna,nclpe'nezulch ustavu (bank, 
spořitelen atd.). 
§§ I, 2 viz ro~h. č. 13737, 15108, 15277, 15469, 15691, 16646, 16549 
II 'hesla: k II Í Ž k a v k I a dni, Č. 15496, 16413 II hesla: úrO' k o v é 
s a z b y. 

28' 
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je závadným vystavením vikladnej knížky, ked' pri esknntovaní zmenrky 
peňa:-žný ústav nevy,platil zmenkovú v,atlutu, a,le vystavil na ňu vkladnů 
knížku v~nku.J.ova,nú tak, že knižkou možno volne nakladať až po vy
platení zmenky č. 15786 (Úr. sb. č. 3065). 
keď peňažný ústav, ma ktorý bola zmenka indosovélIná, nevypJati'! indo
sa1utovi zmenkovú v.ELlutu, a:Je vystavil mu na ňu vkladnú knížku vin
kulo'Vanú tak, že indosant maže ňo'U v,ollne nakladať až po vy.plaJeni 
zmenky, treba mať za to, že zmenka bola odovzdaná k inkasu a dlžník 
maže činíť pen. 'ústavu (indosatárovi) všetky námitky, ktoré mu pri
slúchajú p~oti indosantovi zmenky t. 15786 (0'1'. sb. ,č. 3(65); srov. 
č. 1429, 1643, 2089. 
valné shromaždenie účasHnnej banky maže odopreť uznať za zvoleného 
-člena ,dozorného výboru toho, kto bol 'oZrt1ače'llý menšinou účastinárov 
podYa odst. 4 § II zák. Č. 239}1924 (v znení čL XXII zák. č. 54/1932,), 
len v 'tom prLpade, keď je do dozorného výboru nevoHteYný č. 15327 
(Úr, sb. ,č. 2743). 
dóvodanri neV'olitel'nosti do dozQ.mého výboru sú len okolnosti určené 
v sta'novách a v zákone; inak stačí, že ide 'Ů fyzickú osobu tSpósobilú 
konat' Č. 15327 (Ik sb. Č. 2743). 
neprieči sa zákonu ustanovenie stalUOV účasHnn'ej spoločn'Ůsti, že veci 
filiálok viesť resp. -kontmlovať ich sprarv'Ú'Vanie maJú určití delegovaní 
členovi" riaditelslva (oprá")') resp. dozorčieho výboru; t"kto delego
vané osohy n.eprestávajú byť č,lenmi ústrect.ného riaditel'stva (spravy) 
reop. dozorčieho vÝ'bor.u č. 16883 (Úr. sb; Č. 3735). 
ak boly roČ!né súvahy ,ůčastinnej 'banky ,cez rad roko'V nesptávne sosta
vované resp. sfalšová'Vané, zodpovednosť -členov predstaverrtstva a do
zorčej rady (§ 200 obch. zák.) mo'žnO' ur-čiť prlpadne podra pomeru ieh 
zavinen" (odst. 3 § 17 zák.č. 239/1924) Č. 16883 ('Úr. sb. č. 3735). 
člehovi,a predstavernstva účastinrnej banky, ktorí tr:peli porušovanie sta
nov ;re,sp. predpi'sov jednacieho ,po.riadlku, z,odpovední sú za škodu tým 
vzniklú, -krome že by dok.ázaH, že ani ,pri zachovaní stanolV a je,dnacieho 
poriadku by neby,lo bývalo možno Skode zabránit' Č. 16883 (Úr. sb. 
Č. 3735). 
členovia_ dozŮlrčieho výboru účastinnej banky sprostia sa zodpoved
:noSIti za škodu, ipovstalú ba'fllke malverzáciemi jej ůradníka, ak dokážu, 
že pri vyko'lláva'ní revízie sa IPresvejÍčili, že vedení knih bolo v poriadku 
a že nezbada1i podozrivé okoLnosti, ktoré by činUy dakladnú revÍziu (od 
položky .k pol'Ožke) Inutnou, a že ,preto kOlnaH revíziu len nahodilýmí 
slmíškami (S!iohproben) Č, 16883 (IÚr. sb. Č, 3735). 
absolutorium, ude'lené valným shromaždenim účastinnej spo-ločnosti, 
kryje ,len také porušenia ,po'Vinl!1osti orgánOlV účastinnej spoločnosti, kloré 
mohly byť máme valnému shronwždeniu z.o spisov mu -predložených 
Č, 16883 C'Úr. sh. č. 3735). 
zák. Č. 241/1924: opŮ' v i,fl n () s tec h 'b.a n k é ř ft při ú s c h o v ě 
cenných .papírů: § 1: jestliž'e {)soby orprávněné nakládati s cen
nými pCLpíry, ul-oženými na depositním účtu toho" kdo má rovněž oprá'V
l1'ění s. nimi na:k,ládati a kdo se uchází o úvěr, prohlásily vťlči pasky
!ovateh úvěru (§ 1 zák. č. 241/1924), který mal právoni postavení zá
Jemce O' ,úvěr v .příčině uložených cenných papírCt, :že souhlasí, aby mu 
by,fa poskytnuta na tyto cer>né P"l'ky z"půjčka, ,došlo k jejkh platnému 
zastavení, ,avšak :podle uó~něnéhO' .prohlášení sp:olluo.prá'Vněn.ých osob jen 
pm zálpdjčku, nikoli pro jiný úvěr č. 17022. . 
§ 3: k otázce- Illabytí vlastnictví k cenným [p.a!píri'lm :bankou, u níž by;ty 
uloženy Č. 15592. 
právní význam ukladatelova zmocnění ve smyslu § 3 zák. č. 241/1924 
Č. 16958. 
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zák. č. 241/1924 tvoří právní domněnku, že ten, kdo dává věc v úschovu 
přímo nebo v zástavu nepřímo" činí tak s vů'lí zachovati si v,lastnictvl 
Č, 16958. . .• 
bankéř Tenž tvrdí, že iI1abyl vlastnictví k uložen~m. ce,nnYf!l p,aplrum, 
musí dokázati, že se ukladateI vzdal vMe zachovati 51 v.laSnll1ctvl k ulo-
ženým papíri'l~ č. 169~., .v. . . ., 
pouhým vydámm zmocnovaclho prohlasenl nezamka vlastmctvl uklada
telovo k cen. papírům daným do ús'~hovy č; 0

169'58. ',.v. 
k otázce nabytí vlast>!1kWí k cennym paplfum, odevzd3fnym banken 
k dosažení zápi'ljčky, k níž nedošlo - na základě zmocňovacího pro-
,hlášeni rodle § 3 zak. č. 241/1924. Č. 17~1.. ,. 
bylo-li prohlášení podle § 3 U'ved. zak. vydano hledlc_ na zamyslené d~
sažer.i a poskytnutí zápůjčky, k níž nedošlo, nen.í bankéř jen lila. za: 
kladě ono.ho ,proh'lášení oprávněn, aby si samO'volné osoboval vlastmcke 
právo k centným papírům č. 1704L 
§ 5 zák. č. 241/1924 předpokládá, že bankéř při provozu svého pod
niku ,provedl příkaz ke koupi cenných papí:ri'l; k jejich výměně nebo 
k jejich úpisu nebO' k 'Výkonu odberného- prá'va ,k cem:ým papírům, nelze 
h-o užíti, prodal""ti bankéf s ám státní sta'Vební losy c. 14760. 
o1tJ:ez.ení: soudy, vyřizujíce opověď k rejstříkU, }sou oprávněny z~ou
mati, zda podnik, jenž má býti zapsán, j"est takové~ho druhu, vže Jeho 
zřízení podléhá časovému omezení ve smyslu § 19 z. c. 44/1933, c. 13439. 
obchodování s oell1nými papky a losy jest ,činností bankéřskou č. 13439. 
rejstřík(}vý soud nesmí povoliti za platnosti § 19 zák. Č. 44/1933 a 
či. 1. vlád. nař. č. 261/1934- zápis změny sídla družsTva, provozuiiciho 
peněžní a úvěr:ní nebo jiné bankovlní obohody, -do s-poI'eč'enstemiho rej
stří'ku, dokud 'nemá dok-bd o; SlV'olení v,1ády ,k přelo-zelllÍ sídla ve smys1u 
čl. 1, odst. 3 w,ed. vlád . .nač. Č. 15112. 
byla-li di'tvodem zamítnuti návrhu úvěrního společenstva na zápis do 
obchodt1111o rejstříku časově omezená překá:žka stanovená § 19 zák. 
č. 44/1933, je ,rejstHkov)'T soud, !pomÍl11u~a-li tato pfekážflm, hledíc k čl. U, 
odst. 2 vlád. nař. Č. 261/1934 oprávněn vydati k návrhu ",ové rozhod
nuti, 11ejsa várzátn dřívějším zamíiajícim rozhodnutím č. 15524. 
jde o nedovolené roz,ši,řo'Vání podni'lmnÍ úvě'l1ního družstva podle vlád. 
naf. Č. 261/1934 a č. 303:11936, jestliže hylo členství omezené původně 
na 'Osoby určitého povolá,ní (obchodníky) ,rozšířeno na všechny .přiro
zené (lysické) osoby Č. 16854. 

Peněžítý nárok viz heslo: o c e'll ě;fl í s por u. 
Pense (pensijní požitky) za m ěs tn,a'n c ft n a vel ké m m aj e tku op o z e m

,k o' \1 é m viz 'hesla: tJ o zem k o, v á r e f-o r ma (§§ 73 až 75 ná'h.rr. zák.) 
a zaop,atřova'cí požitky. 
žel e z·n i č 11 í h o' z a'll ě s t 'll a fl c e viz heslo: z a m ě s t n a n c i ž e
lezniční. 
v prohhiš-ení manžela, jímž p.rojevUje so-uhlas s tím, aby jeho manželce 
byla až do rozvodu man.želství vyplácena část jeho pense, nelze spa
třovati postup (cesi) Č. 13474. 
bylo-li v služební smlouvě zaměstnanci jen zaručeno, že pH jeho pro
puštění a: pensio.nování mají platnost ,občasné ptnsijní -předpisy pro 
státní a zemské úřední:ky, a v pen..,lii:n.ím dekretu hyl'a zaměstnanci při
kázá<na pense- ,potud, »pokrud nebude kryta pensijními požitky u Vše
o'becného pensiJního ústavu«, není tím stanoveno obdobné užití všech 
nOTem o prá'Vech a povinnostech státníoh úředníki'l, .nýbrž jest tím za
městnanci zMučelna jen určitá výše pense stejně, jako kdyby ,byl stát
ním úředníkem; nesrážel-li zaměstnavatel zaměstnanci z ,pense Jeho 
inv,alidní důchod, ač věděl, že by k tomu hyl oprávněn, jde' o vědomé 
,placení nedJuhu a lest kondikce toho, co p.laceno, vyioučena ,č. 13673. 
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úředník uvedený v odst. 3 čl. XXXV zák. č. 54/1932, který vystoupil 
ze s!už'eb banky k její výpovědi nebo dal sám výpověď, 'nemá nárok 
-na smluvní pensi Č. 14297. 
snížiti odpočivné a zaopatřovací požitky ve smyslu -odst. 4 čl'. XXXV 
zák. č. 54/1932 .lze jen po p.ředchozím jejich přezkoušení v tom směru, 
zd'a jejich smluvní výměra: byla nepřiměřeně vysoká (,nadměrná) 
č. 14381. . 
usta'ilove'llí odst. 3 čt XXXV zák. č. 54/193'2 O' snížení odpočiVfl:)rch 
a za,opa;třovacích požitků pozltstalých po bwnkov·ních zaměstnancích se 
vztahuje i ma požitky, které byly smluveny mezi hankou a pozůstalými; 
není třeba, aby byly smluveny přímo mezi bankou a bankovním za
městnancem Č 14470 (Úr. ob. č. 2150). 
ustanovení Ddst. 3 čl. XXV -zák. č. 54/1932' nedává bance právD, aby 
zcela zastavila od-počivné a zaopatřovací požitky pozustalých, k jejichž 
place'ní se dobro'vulně zavázala č. 14470 (Úr. sb. č. 2150). 
měřítkem, ,do j"aké míry mohou hýti odpočivné a zaopatřovací ,požitky 
pozustaíých ,podle ustanovení odst. 3 čl. XXXV zák. č. 54/1932 sníženy. 
jsou ,odpočiv'llé a zaopatřovací požitky .podle právních předpisů o- pen
sijním pojištění zaměstnanc1l Illehledíc ,na to, z.da pozůstalý by_ měl 
nárok na důchod (rentu) pensijní podle ,předpisit o pensijním ,pojištění 
zaměstnancťt, nebo jen na výpI'atu odbytného č. 14470 (,Úr. sb. č. 2150). 
nepřevyšuje-li výška odpočivných a zaopat,řovacíc-h požitktt pozůstalých 
po bankov,ních zaměstnancích výšku odrpočivlllých a za.opatřovacích po
žitků .podle pfedpisťt o' pensijním pojištělní zaměs-tnancu, :není banka 
"právněna je snížítí podle odst. 3 čL XXXV zák. Č. 54/1932 č. 14470 
(Úr. sb. č. 2150). 
vlád. nař. Č. 96/1930 má moc zákona Č. 14674. 
ustanovenia §§ 12 a 13 zák. č. 204/1932. o úspO'rn~'ch ,opatreniach per
sQ.nálinych nevzťahujú sa na odpočivné a zaopatrovade požitky. ktorých 
p1atenie rprevzal štát (.štátny :pozemkový úrad) kúpnou smluvou pti 
prevzatí vel'kého majetku pozemkového č. 14916 (ÚT. sb. č. 2409). 
pozusta:lá vdova po obecním nadstrážnikov,j má nárok na příspěvek na 
'výchovu dětí ;podle § 8 zák. č. 2/1920, jenž nebyl zr:ušen zákOinem 
é. 103:/1926č. 15617. 

Obecních zaměstnancu: jest ,pon.echáno vollnéml1 uvážení úřadů ('Obce), zda 
,přizná v,dově po zaměstnanci pensi 'V případech posledního odstavce 
§ 5 zák. č. 211920 a pos!. odSol. § 70 vlád. nař. č. 113/1936 é. 15308. 

Pensijni fond čs. státních drah: výměr ministerstva železnic, jímž neby-l vůbec 
přiznán osiřel'ým dětem ná!rok na sirotčí pensi podle § 13 'sta,nov pen
sijního fO.ndu českosl.ovenských státních drah (§ 9 zák. č. 2/1920), lze 
napadnouti po-řadem práva žalobou, Jež není vázána lhťttou § 2 zák 
é. 217/1935 Č. 1599L 
:nárok na sirot.čí pensi .podle § 13 stanov rpensijního fondu českosl'oven
ských státních .drah a § 9 zák. č. 2/1920 mají jen úplně osiřelé neza
opatřené děti, nezanecha!l-li jejich zemřel5r ,otec vdovy, třebas i z poz
dějšího manželství, ,která požívá po ,něm vdovské pense č. 15991. 
že.1 e z ofl' i č'll í c h z a' m ě s t n a ,n c ťt viz též hes10: O' s 'o b a 'P r á v -
nická, zaměstnanci železničJní. 
zam~stnancu 'vídeňské b,anky: pokud není sooŮÍIlně pojiš
ťovactm ústavem ve smyslu § 31 č. 3 zák . .o ochl'. náj. č. 13359. 

pojištění viz heslo: .p o j"i š t ěln í 'P eu s..i j 'll í. 
-- ústav viz heslo: pojiště'ní pe_nsij.tlí. 

Pension viz heslo: n á hr a d a š k o d y (§ 1316 obé. zák.) rozh. Č. 14565. 
Periodická remunerace viz hesla: Obchodní pomocníci, zaměstnanci 

s,oukr,omí. 
Perpetuatio fori viz heslo: příslušnost (§ 29 j. n.). 
Pes: utracení jeho v honhišti č. 13445. 
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Pěstitel tabáku viz heslo: v y r o v n á n Í zem ě děl s k é. 
Petit ž~obní viz heslo: žal o,,b a (ža:lobní žádost). 
Písemná forma viz též hesla: d a'f, fo rm a, př e v ze tí d I u h ll, ru k o j érils tv i. 
Pískoviště viz heslo: náhrada škody (§ 1319 nbč. zák.). 
Pivo viz též hesla: podsudnická smlDuva, ,p-rav'o-váreč;uíci. 

Ipouhým .převzetím knihovního. dluhu ze zápťtjčky 'poskytnuté Ipivovarem ho.S
ttnskému ne:byl převzat i závazek hostinského k odběru piva výhradně z vě
řitelova pivovaru, a ke splácení dluhu jen .příplatkem na kupní cenu za ode-
brané pivo č. 13363. . 
ručení ml!byvatele podle § 1409 obč. zák. se nevztahuje na osobní závazky 
zciziteilovy, jež ,podle své .povahy převod .nedopouštějí; nevztahuje se ze
jména na závazek zcizitele ke splácení zá-pťtj.čky jen odběrem piva č. 13363. 
uzavřel-li věřitel (majitel pivovaru) s vlast,níkem domu smlouvu, podle !{líž 
dnčasný nájemce hDstinské a v~rčepnlické živmosti v domě provozované měl 
věřiteli k umoření- záJpujčky, jím vlastníku ,domu povolené, a k 'zapraveni 
úroku z knihovních pohledávek ,odváděti z kaž,dého hektolitru piv'a v hos
tinci vyče,povaného urč1tý .peníz, Inelze, byJa-Ii na dům zaháje-na v,nucená 
-správa vyhověti jeho ·návrhu, že se vnucená správa -nemá vztahovati n~ 
platy, 'které má nájemce hostinské a výčep_nické živnosti ~dváděti věřite'h, 
a: aby stran těchto. platil. exelmc-e byla zrušena (o.mezena) c. 13628. 
,proti usnesení ,exekučního' so.udu, vyhovujícímu návrhu, aby vlllllcený pachtýř 
hostinské a výčepnioké živnosti byl upozorněn na závaznost smlouvy o. vý
lučném odběru pi'va z 'na'vrhovatelova pivovaru, je~t vnucený pachtýř ,opráv
něn k rekursu č. 14065. 
ujednal-li pivovar s hos-tin:ským, že mu bude dodá'Vati pi'vo, aniž by.lo ve 
smlouvě urč'eno. jaké mno.žství připadne na do.dáv'ku, nelze od pivova:ru 
slušně .po.žadov~ti (§ 914 obč. zák.) dodávky v tak malých množstvíc'h, že 
by rpivnvar výlohami dopravy utrpě'I ztrátu č. 15009. 

Placená dovolená viz heslo: ,d o v 01 e;ná pl a cen á z a m ě s t:n a II c ů. 
Placení: výknnnému orgánu viz hesla: exekuce (§ 25 ex ř.), p,ořad 

p rá va (veřejnoprávní pojištěni), syn d i'k á,tn í odp'ov ě dn.-o s t. 
a bez d ů vod ofl. é o b o h a cen í víz 'heslo: o b o h a c e.fl í bez d ů -
V Q. cl fl é. . 
a ,k o n k u r s viz heslo: k o ln k u r s. 
a kvitance viz heslo: kvita:nce. 
a 'po-stUh: viz heslo: pDstih r.azvrhový podle § 896 o.bč. zák. 
a sub,rogační po,s-tih podle § 1358 obč. zák. u hesla: rukcíjern-
s tví. . 
složením u soudu viz heslo: složení u soudu (§ 1425 obč. zák). 
a val u t 'o véd o,'\.a ž.k y v.iz heslo: měn a. 
a v y r ,o v n á n í viz heslo: 'v y 1" o rv n á:n í. 
z a poč t e ,TI í m viz heslo: z a poč t e .fl í. 
§§ 1411, 1412, 1413 obč. zák. viz též rozh. é. 14938 u hesla: žalo b • 
pod.le § 35 ex. ř. 
k zániku -směnečného ,dluhu zaplacením není třeba, aby by-la plá~ci vydálna 
,kvitovaná směnka a po připadě i protest pro neplaceni č. 13195. 
vydáni kvi,tované směn'ky i s možným IPrlote,s.tem pru 'neplacení není pod-
8tatná součást placení (§ 1412 obč. zák.), ani pOdmí.n;ka zá,niku Ipohledávky 
(§ 1411 obé. zák.) Č. 13195. 
zaplacení pohledá'vek 'Odkázaných na 'nejvyšší :podání 'nenastává již _ slože
ním nejvyššího podání ani tím, že vydražitel byl od slož~ní nejvyššího po
dání 'Z dův.adu vlastníoh lJ'oMedávek zproště'n, nýbrž nastává teprve p-ro
vedením pravoplatného rozv,lihového usneseni, až se přikázané částky opráv
něným na kvitanci vyplatí; kde k ho.lŤovému zaplacení pro konsO'lidaci ne
doJde, jest rozhodujícím okamžikem pro zánik ,pohledávek teprve, že roz
vrhové usnesení naby!lo právní moci č. 13427. 
zavázal-li -se manžel soudním smírem, že bude platiti výživné pro dítě man-,' 
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želce, nezprostil se záv,azku ze smíru tim, že složil vyzlvné pro dítě do si
rotčí pOkladny, třebas se toto složení sta'IQ za e:xe:kuce k vymožení vý,živ
ného, v níž bylo. vymáhajícím věřitelem dítě zastoupené manželkou jako 
opatrovnicí k činu č. 13510. 
placením jednou pokladnou státu druhé jeho pok}adně nenastává pro stát 
hospodářský výsledek spojený s,placením podle § 1412 obč. zák.; nezáleží 
na tom, že toto placení bylo přivoděno tím, že jedna ljJokladna jako vymá
hající věřitelka provedla exekuci zabavenim a přikázánfm pohledávky, kte
rou měl její dlužník za jinou státní pokla,dnou č. 13585. 
pf.ati1~li dlužník při zapravení dospělé spláTÍ'ky na dluh poštovní poukázkou, 
musí připočísti poplatek za dodání; neučinH-li tak a obdržel-li věřitel ná
sledkem tO'hO' méně, než mu patří, nesplnil dlužník splátku řádně Č. 14106. 
exekuční zástav:ní p-rávo vymožené n.a nemovitO'sti zaniká zaplacením ,pohle
dávky; ustanovení § 469 O'hč. zák. nepJatí .při e,xekučnÍm právu zástavním 
č. 1422B; stejně č. 4956, 7548, 12854. 
ani podle iJ)'ravidel o vybirá1ní obecní -dávky z nájemného není pO' uplynutí 
14denní MiMy uvedené v § 4 -pravidel zavázán 'k z,a,placení proti obci jedině 
majitel domu č. 14361. 
v y hra d i I - J i si dluž<níik při placeni prúvo žádati v,rácení přeplatku, kdyby 
se nesplnila rozvazovaCÍ pO'dmínka, pod kterou p]ni1, nejde o. placení dluhu 
ve smyslu § 1412 obč. zák.; věřitel, který .pllnění s touto podmínkO'u přijal, 
nemůže žalovati na plnění dluhu, nýbrž jen za podmínek § 228 c. ř. s. 
o určení, že dlužníku nepřísluší z_ oné výhrady ,nárok na vrácení platby 
č. 16544. 
kdo h e z v Ý hra d y zaplati! zažalovanou pohledávku s příslušenstvím 
(útratami SpO'ru a e:xekuce) poté, kdy se dovědělO' provedeném zmatečném. 
spO'ru a ,O' pro;vedení exekuce vnuceným vkladem zá.stamíh-o práva podle 
zmatečného rozsudku, nemůže se aomáhatl žalobDu zrušení rozsudku pro 
zmate6nost (§ 529, č. 2 c. ř. s.) č. 16964. 
nerozhoduje, z }aký,ch pohnutek bylO' zaplaceno, když nemohly býti druhé 
stra-ně známy Č. 16964. 
(v c i z i měn ě): by:lo-li umluveno pIa-cení efeMivně v anglických librách 
a hyl-li dluŽlník v prodlení s placením, má vě,řitel nárO'k, aby se mu dostalo 
tolik, koHk mu příslušelo v den '5iplatnosti, bylo-li placeno ,podle kursu v den 
pIa-cení a nikoli podle vyššího kursu v- den splatnosti Č. 13572. 
byI-1i dluŽlník povine'n platiti podle exekučniho' titullu v tuzemsku v říšsko
německých markách, platil však podle úmluvy s věři1elem v tuzemské měně, 
j-est pro O'tázku, zda' pO'hledávka těmitO' platy by;l:a za!placena, r-ozhodující 
kurs valut, nikoli kurs de'Vi'S Č. 15505. 
r u zn é: složení dluhu u soudu ve smyslu § 1425 obč. zák nemá účine-k 
placení, nebyl-li dluh složen u .p: ř í s 1 uš n é h o soudu, t. j. II soudu, v jehož 
obvodě jest splniště' Č. 16728. 
za úplatu ve smyslu dvor. dekr. č. 277/1838 Sb. z. s. lze pokládati pouze 
zaplacení nebo odevzdání úplaty, nikoliv pouhé její zajištění Č. 17126. 
po'jem »plateb'l1Í p,rostře·dky« v § 16 adv. ř. jest 'užší než pojem· 
majetek nebo jmění a .iest jím ~ozuměti \prostředky k p.lněni toho, co jest 
chudá stmna dlužna (§ 1412 obč. zák.), tudíž jde-li o peněžité plnění, musí 
jíti o :pohotové prostředky k place'lí v penězích Č. 16860. , 
pIa cen i v s ,o u d'll' m ex e k u Č:li í m říz e lil í viz též heslo: ex e k u c e 
(§ 25 ex. ř.). 
k placeni soudni exekuci musí ro-zvrhov~r soud sám přihlížeti a ne'lze v té 
příčIně odkázati odpor na pO'řad práva, pO' ,případě na ,po-řad správních -stolic 
c. 13920. 
pl n ění ve smyslu § 47 st vyr. ř., p,o příp adť § 55 !ll o v. 'vyr. ř:: 
slovy § 47 vyr. ř. (oč. 337/1914) »tD, co plněno 'na zalkladě neplatné smlou~ 
vy ... « je rozuměti jen to, co bylo plněno s k u t e é >ll ě n a lP o,h '1 e -
dá v k u, buď .placením ve smyslu § 14121 O'hč. zák nebo dáním na místě 
placeni (§ 1414 obč. zák.) č. 14300. 
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pokud není plněním ve smyslu § 55 vyr. ř., prove~l..;1i vv-ro'V'n-aCÍ dlužník 
vzdání se -části úp-laty za provedení díla y (d-otnu) tIm, žé připsal věřiteli 
částku tu v O'bchodních knihách k dohru c. 17°79.. , . v, 
zavázal-li se dlužník že za účelem kDntroly sveho zavazku odebratI ZhoZl 
umož,ní Dprávlllěném~, aby se mDhl .přesvoě,?-čiti D. m~'O~sty! a :I-fuhu rozpr?
danéhO' zboží, a maří-li tuto možnost, muze oiPravne~y zad~tl, aby dluzmk 
splnil SYnu povinnost jiným přiměřeným, z.půs?be.m c. 15541. ~ ,y 
§ 1414 obě. zák. (dání na místě placem, datlů tu solutum) v,lZ tez rozh. 
č; 14300 shora u §§ 1411 a dalši obč. zák.. .. .. 
bylo-li dáno na mÍ-stě placení z,bnží ,odc-lzene, }e ~a~l .to v'p'odle § 879; 
odst. 1 obč. zák. nicorné a nemá účinek pla.;;'ll.l, ve~el~ll ypnlemCe ,pln-em 
o původu zboží nebo by,lo-li to prO' 'flěho z~boz~ ,po~,ezre1~ :. 14,17,8. 
dáLní 'na místě placení je podle § 14.14 ;O'bc. z~k. ,,uplatne Jednam, o němž 
.platí předpisy o správě pro vady praVd1l a fYSlcke ev' 1417~. 
jde o dání ve smyslu § 1414 obč. zák., jestliže manzel pote, kd)~ IDU yIDau: 
želka pO'stoupUa ideální část usedlosti za určitou úplatu, -postoupll potrebny 
ži'vý a mrtvý inventář č. 16293. " "', .. , y 
§§ 1415, 1416 obč. zák.: byla-Ii ~ři jedno~né ~?hle?avce :7 zapfilcky, 17J[~Z 
příslušenstvím jsou úroky a útraty soudmho nzem, ~m ca~t utrat zah,a]ena 
samO'statná exekuce a také k vymožení jistiny s přísl~senstvímv byly ipovol~ny 
dvě' exekuce byla jednotná jina-k pohledávka rozlozena v nekO'hk polozek, 
které ma-jí s~ zřetelem -k vedeným exekuc!'?I. u~čito~ Qsamostatnost s hos?~
dářského hlediska, a jest tu obdobně pouztŤl p-red:plsu §§ 1415 a 1416 obc. 

zák. č. 13273. ..• bl' k· den 
částka vymáhaná exekucí, v niž ji! dra:ž~~ usta:nov~na v lIZ na ,IZ y, 'y , 

'est .pro dlužníka tíživějším dluhem než castky, u. -fllchz ,mu".zah,? dra:z:ba 
bezprostředně nehrozí, třebaže. tu jde, o .. :P?h2edav,ky zuroclte'tne, kdezto 
částka stran níž hrozí ,dražba, l€st bezu'l'ocna c. 13273. 
Dokuď se zaslíÍním sloŽ'ních lístků věřite,l vzdal práva odmítnouti placení 
dluhu po č'stkáchč. 13729. • • , 
zákonem Č. 33/1934 je chráněn. poctivý dl~ž~fk" ze"!edell~c, kte:ry po~n: 
svých p.Jatebních možnO'stí jest O'choten "p,la:bh . a" plat! ~D.Jjk, k~hk můz,,~' 
vymáhající věřLte-l O'všem není -povinen p'I'llmouŤl castecn"e placem, .ale,o pn
jme-l,i je, nemů.že vésti ;proti poctivému dlu~níku' zemědelct exekUCI vubec, 
.nepřijme-Ii je, musí strpěti O'dklad exekuce c:. 14~94. , ,. . 
propadná lhůta, do které musí býti pDdle ipoJls~nych podmtnť;k pry',m pvre~111e 
zažalována, platí i tenkrát, jestliže :byla prémIe zaplacena J€Ln caste-cne a 
pojišť-ovna přijala částeč'né placen! .. č. ~42?~: ".. ',. 
smluvená ztráta lhůt nemaMala, pnJal-h ventel pOZde]l place-ne splatky bez 
výhrady č. 15493. . , • t b lk ' 
sond povolující exekucí }est oprávněn přezkoum~tl vypoce z, y:, u, v~Ta
hané pnhledávky podle vykonaných pl.at~b~ jak Je udal vyma-haJIcI verltel 
~ám v e:xekučním ná1vrhu č. 16-380; ste}ne c. 9940. . ~ o y v 
dokud věřitel několika pohledáve<k konané platby n~':auc!.Q'Ya~, tnuze s dl:uz-
níkem i po ko.nání .plateb umluviti určitý Z1působ zuctO'vam c. 1686-9. . 
umluví-li rvěřitel s dlužnikem jiný způsob zúčtDvá:ní -teprve po provedenem 
vyúčtDvání -plateb, -nastává D'~n-D~en~ puv~d~í 'pohled~vky; ta~o~á, dohO'.d~ 
působí pouze mezi smlu'Vd, mkohv 1 proh J1'ne os-obe (s/pDludluzmku), Jez 
k ní nepřistoup-ila č. 16869. v, y, ., ,,' 
věřitel j'est povinen (§ 1416 O'bc. zak.) uvzlh zaslanych mu penez nejprve 
ok úhradě splatné již vyr-ovnací kv,oty c. 13198; srov. Č. 14418. 
částka zaslaná vyrovnacím -d1užn!lcetp. vyr?'v;nacJm~ věřitel! pf.e d -s~atn()stí 
splátky, na vyrovnací kvotu -bez ]akehokohv urcem 'nemUSl by tJ 'nutne zapo
čterl,a na tuto ,splátku č. 14418; srov. č_ 13198. . .. v 

úmysl dlužníka za:platiti jen. vyrovnací kvotu lze 'prolevlti konkludentne 
(§ 863 obč. zák.) č. 15396. 
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IPQ~ud ,nem.i'tže věřitel užíti předpisu § 1416 obč. zá;k. a započítati ópo,idčne 
splat~y nejprve na ,nezaručenou fást pohledá'V'ky a teprve potom ,na ;eji 
zarucenou část č. 16406. - , .. ' 
pokud yět,itel při částečném pIaceTd jeho dlužníku :nemá nárok ,na ocl,dě-le.aé 
~lStpokoJem podle § 48 konk. ř. vydaním částky složené dlužníkem u soudu 
c. 14977. 
cizího dluhu (§§ 1422 obč. zák.) : mp'latHa-li pojišťovna pojistníku 
pOJlstn?,u v hodnot~ za vč: P?škoze,nou zaviněním třetího, plnila materiálně 
1 f~rm~,lne v vla5~m dluh,. -~lk.?l~,v dluh cizí, a nejde o případy §§ 13~ a 1422 
obc ... k. c. 13272; steJne c. 4461 7731· srov. však Č. 17076. 
poh!e~áv~a, zaJištěn~ e~;;kučním ~á~tav~ím prá~e~ na nemovitosti a pďihlá
sena k wzvrhu ·neJvysslho podam za ex,ekucne vydraženou nemovitost 
mohla by" býti J)ř,i~zána t-omu" kd~ E za povinného zaJplatil', jen tenkrát; 
kdyby doslo pn Je-11m zaplaceni k JeJlmu ,,)"kupu podle S 1422 obč zák 
Č. 14223. o .• 

účinek p~stu,p~, ":ěřiteIsk.~ch,, práv ~poludtu.žníkoviJ který zaplatil věřiteli část 
dluh~, PH~'adaJlcl matena,l,ne na druhé s-poludlužníky Č. 15170. 
p.ravI'd;lo sukromného práva, že 'Pohl'adáv-ka veritel'-a i s vedl'ajšfmi právami 
pr~c?adza e;- le,ge Jn,: ručite1'a, kt'Oľý ju vy,platil, neplatí pre ,obm ,práva 've
re}neho (danoveho) c. 15171 (Úr. sb. č. 2632). 
byl-li Yyrmáh~jíc! věřitel, !pro kterého byly exexučně Iprodán.y movité věci, 
lf1:patr!:1 pOVlill,iI1~r.nU, ..odsou~'en I~ zapl~cení dražebního výtěžku, jest opráv
nen 'pn, p!a~ent . zad~!l. o.d v.las~mka on.ech věcí, aby mu postoupil svá práva 
proh -dluzil1:kov~ s ucmkem. vykupu IpobIedálVky č. 15861. . 
~~ 1424 ?b~. za~.: pokud Jest zástupce pojišťovny zmocněn přijímati po
~h:itn~, prem1-~!y ~c P?d],e obsahu pojistné smlouvy je pojistník rpovineI1 platiti 
Je pnmo ípoJoJsťmllne c. 14450. 

Platebna viz hesi'o: z á p ů j oČ k a d o Jl a r o v á. 
Platební lhůta viz ,hesla: sp,látkové obchody (rozh. č. 13729), vyrov-. 

n á'n í (§ 67 vyr. ř.). 
rozkaz směnečný viz heslo: smĚ: n e č n é říz e ,ll í. 
- upomínací viz heslo; II IP o m í n a c í říz e n í. 
zápověd' viz hesla: exekuce. knížky vkladní poddlužník, při-

kázáni k vybrá'ní. . , 
Platnost manželství viz hesllO: m a 'fl žel é. 

nařízení viz heslo: !ll e:p I a' t ofl' o s tvl á od fl í -ll o lil a' říz e fl í. 
po~ledního. pořízení viz heslo-: p oř í z e n í lIJ o- 5 1 e d ,n í. 

- smenky VIZ heslo: směne,č.ny zákon. 
smlouvy vi'z 'hesLO': Inep:,la-tuost smJnuvy. 
yz~ se ~čité ~ánůtky v~z hesla: ,n eiPla tiUO s t sml o uv y, vzdání se. 

Platovy zakon VIZ hesla: zamestlnHnci obecní, státní, že.1ez:niční. 
- - §.103,ymor. obec. zříz. nebyl zrušen předpisem § 212· plaŤ. zák. Č. 15263. 
- - VIZ tez !hesla: pe,TIlse, z'aměstnanci obe,c,nL 

Platy: exekuce na ně viz hesla: ex,ekuce (§ 290 ex. ř.) a exekuce na 
platy. . 

Pleme .... !k viz hesla: náhrada ·nákladt! (§ 1042 ob" 'k) . h d . : C. za ., TI a r a a 
• skody (§ 1320 obč. zák.). 

Pletichy VIZ heslo: o od,p Ů,f Č í '.ll á 'f ,o k. 
- při dražbě: dvorský dekret č. 2~7/1838 Sb. z. s. a záJk. Č. 1/1933 

VIZ heslo: d1" a ž b a. 
Plná moc: :? e ,d oD ~ t a t e k poJ.n é moc i viz -heslo: z mat e č,n Ů' s t podle § 477, 

~5~~R ' 
a pří k a z viz heslo: s m 1 Q. II vaz moc ň O'V a c L 
P?k?d !:~lze v žádosti -d1už,nfka o zpoplatněnou kvita>uci spatřovati zmoc
'nelll vente~e 've ~my._S'lu § 1002 obč. zák. k zpoplatnění č. 13731. 
r<>.zsah ~~ne mOCI (plná moc ,presumptl'V'ní): ve zmocnění k prodeji není 
mImo pnpad § 1030 O'bé. zák. i zmocnění k příjetí kup-ní ceny 'č. 1403,3. 
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p.ro objem plné moci .dirige~t~ ,banko-v·ní <J;l0b-oč~y,. tedy j.ak<?, obohod
ního zm-ocněnce, je rozhoduJÍCI rozsah .pLne mOCI, Jak se Jevila na ve
nek Č. 14416. 
kdo. byli družstvem (zák. č. 7Q/1873) .pově~en v,ed~ní~ ~práyy neb 
určité její části, neplatí pro jeho zastwpltelske oprav'nem predq:nsy sta
Inov, .ný;brž rozsah jeho _plné moci se řídí ustano'vením § 26 zák Č. 701 

1873 č. 14460. 
v poměru k třetím osobám není 'ro.zhodující 1'oz,5ah :příkazu, nýbrž- fOZ· 

sah .plné moci, jak je jevIla na venek č. 14460. 
kdo se neprávem vydával za zmoc-něnoe j-i-ného, odpovídá po.dle před
pisů občanského zákona o Ináhradě škody, jestliže poškozenému nedo
statek zmocnění 'Při ujednání smlouvy ani nebyl znám, ani při obyčejné 
pozornosti nemohl býti náJpa:dný č. 14860. 
oprávnění místního zástup,ce jest posuzovati podle čl. 47 obch. zák. 
č. 14866. 
třebas písemná ,plná moc zmocněncova nehy.la ,omezena, nedošlo ok pIat-
nému ujednání smlou:vy, byla·li při tom překročena ústně ,da·ná plná 
moc, jejíž rozsaJh by,] druhému smluvci znám č. 15489. 
pojem a rozsah oprávlnění náměstka ve smy,s:lu § 55 živ,fl. ř. č. 15591; 
""ov. č. 9734, 11081. 
podle čl. 47 obeh. zák. viz též heslo: Q: b ch o. ,d 'n í z moc n ě'n e c. 
obchodní plná moc jest udělena tím, že principál tJ;pí, aby jiný, tedy 
i společník ze zastUipování vyloučený vystupova'l v právním styku jako 
jeho zmocněnec Č. 14292. 
kdy jest zástupce pojišťovny zmocněn ,přijímati prét.nie, ač pod.le po
jistné smlouvy jest ,po'jistník povinen plat,j,ti je přímo pojišťovně Č. 14450. 
podle čl. 49 obč. zák.: "ředpis čl. 49 obch. zák. platí jen!,,"o obchodní 
cestující, kteří cestují po p'řes,polnkh místech a jsou ,oprávněni uzaví
rati obchody, nikoliv však IPro místního zástupce, třebas místo Jeho 
činnosti jest vzdáleno od sídla podniku principálova č. 14866. 
ustaJllovení čl. 296 obeh. zák předpokládá, že kvitance je pravá a pode
psaná .osobou oprávměnou; dlužník, který platil .přinosci nepravé kvi
ta1nce, zprošt'uj-e -se tím ,dluhu jen tenlkrát, mohl-li dův'odně míti zato, 
ž'e kvitance je pravá č. 15653. 
vykázal-li se obchodní cestující plnou mocí svého zaměstnavatele 
k i'nikasu, mohl dluž·ník nadále platiti tomutO' zmocněnci s účinkem pro 
zaměstnavatele a .nebyl povinen přesvědčovati se, zda zmocněnec ma 
ještě plnou moc k inkasu; uezá,leží ,ani na tom, že později k účtům 
byly Ipřipojovány složenky, nebyl-H dlu~nik zpraven o odnětí oné plné 
moci Č. 15313. 
poštovní. viz heslo: d o l' II Č e n í. 
tajná: jednal-li zmooněnec s třetí osobou jménem 'vlastním, aniž dal 
najevo, že jedná jménem zmo'cniteřov}'m, nevzni1kl tím n.wok třetí osoby 
proti zmocniteH č. 14629. 
byl-li :kdo družstvem (zák. Č. 70/1873) po,veře,n vedením správy neb 
určité její části, neplatí rpro jeho zastupitelské oprávnění předpisy sta
nov, nýbrž řídí se rozsah jeho rplné moci ustanovením § 26 zák:. Č. 701 
1873 ř. z.č. 14460. 
v pomeru k třetím os-obám není f.Ozhodujícím rozsah 'Příkazu n}'brž 
,rozsah iplné moci, j-ak se jevila na venek Č. 14460. ' 
zvláštní (§ 1008 ob Č. zák.): jednatel ,gpo:lečnosti výdě,~kové ustano~ 
ven-ý _p~d-le § 1090 obč, zák k vedení společného podniku, jest ~rá'vněn 
sjednati i bez zvláštní p~né moci (§ 1008 obč. zák.) zápůjčku závaznou 
pro- ostatní spoleoníky, učinil-li tak, aby zaplati'l 'nutkavé .dluhy a· abY 
ta'k zabránil zastavení p'vovozu, a to částkou úměrnou poměrům pod
ruku č. 15844. 
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jest zmatečnosti (§ 41, písm. f) zák. č. 1OQ/1931), jestliže zmocněnec 
přihlášeného dědice, ,oprávněný k jeho zastupování jen podle všeobecné 
plné moci, vyko,nal za zmocnitele jednání, které vyžadují vvlášt.nÍ plné 
moci ,podle § 1008 obč. zák. Č. 16460. 
bylo-li důvodem .převzetí dluhu narovnání podle § 1380 ohč. zák, vy
žaduje se zvláštní plné moci, znějící na druh právní-ho jednálllíj plná 
moc toho obsahu, aby zmocněnec zařídil, co za dobré u:zrná, i kdyby 
k tomu bylo zapotřebí zv,lášrní plné moci, nevyhovuje pře.dpisu § 1008 
dbč. zák. č. 16520; srov. Č. 4792. ' 
zda p·řevzetí dluhu (zmocněncem) vyžaduje zvláštní plné moci, znějící 
na druh jednání nebo na jednotlivé jed-nání (§ 1008 obč. zák.), je po
souditi ipDd.le základního jednání, které bylo právním důvodem převzetí 
dluhu č. 16520; srov. č. 4792. 
jestliže nedošlo k pla1lnému ujednání smlouvy o ,rozsudím pro nedo
st'atek zvláštní plné moci (§ 1008 obč. zák.), nelze Qlnu smlouvu pro
hlásiti za neúčinnou pro později 'llastalé okoInosti (§ 583 c. ř. 5.) 
Č. 17028. 
procesní viz též rozh. Č. 16527 II hesIa: zmateč'nost pod-le § 477, 
Č. 4 a 5 c. ř. S. 
předpisy civilního řádu soudního o plné moc,j (§§ 3-1 a další c. ř. s.) 
se liší od .předpisů občanského zákona o zmocn.ite'lském poměru Č. 15033. 
měl"'Ji podle do'ložky, obsažené v plné mod udělené advokátovi jeho 
klientem k vedení rozepří resp. exekucí, hraditi veškeré vý,J,ohy .práv
ního zastoupení nikoli zmocnitel, ,nýbrž osoba třetí, která dala advo
kátovi též in.formace a příkazy k procesním úkonům vlastním jménem, 
není třetí osoha op-rávněna nakládati s vysouzenou resp. vymoženou 
částkou, třebas se advokát -řídil její informaCÍ a jejími příkazy Č. 16161. 
nároky advokáta a klienta, vypověděl-li advokát rpJnou moc před skon-
čením převzatého díla č. 16425. . 
i :když jde o jednotný souhor právlnických prací vykonaných v mezích 
jedině všeobecné plné moci, mení advokát povinen sečkati s rnárolkem 
na zaplacení za práce již vykonané až do ukončení ce'lé věci, nýhrž 
jest oprávnen děliti své útraty a pO'žadovati. je buď -podle ,časorvých 
období nebo místo toho sestaviti je podle materií, jichž se týkají, tře
baže jednoUivé zále,žitos.ti jsou jen součásti většího celku č. 16567. 
§ 30 c. ř. s. viz též rozh. Č. 16527 u hesla: zmatečnost (§ 477 
Č, 4 a 5 c. ř._s.). ' 
zmocnění ke sporu dané nezmoclněn.ým jednatelem (bez příkazu) za 
stmnu, není vi'llbec přípustné č. 14230".-
pro ustanovení právm'ho zástu,pce obecního podniku .pro spor platí 
předpisy pl'atné pro ,stanovení právního zástulPce obce samé č 14541. 
byla,..H vykázil'na nepravá Jprocesní plná moc, nehyla strana v řízení 
viíbec zastoupena a řízení jest podle § 477, č. 5 c. ř. s. zmatečrné 
Č. 15033; srov. č. 16991. 

-nastala-li. změna v osobách spo1e6níků a v jeji-ch právu zástupčím, 
musí ve-ře']nou o:bc;hodní společnost vi'lči osohě, které je skutečný sta'V ve 
složení společnostI znám, zastupovati skuteční společníci, třebaže nebyli 
do rejstříku zapsání, a musí také podepsati p,lnou mnc udělenou práv
nj,mu zástupci veřejné obchodní společnosti č. 16091. 
nejde O' zmatečnost (§§ 477, Č. 5, 529, ,č. 2 c. ř. 5.), byla-li strana za
stoupena advokátem, kterého K tomu platně zmocnila, třebas bez pí
semné plné moci Č. 16991. 
§ 31 c. ř. 5.: zástupčí moc manželova (§ 31 c. f. 5.) nenahrazuje !Plnou 
moc procesní ve smyslu § 3'1 c. ř. s,. č. 14446. 
všeobeoná iplná moc procesní jest účinná i po -vyhlášeni konkursl1 fl'a 
jmění z.m o c TI it e 1 'Ů V o, ale jest jí možno užíti jen ve SiPorU! týk&
jícím se jmění ponechanéhO' úpadci k volnému nakládání Č. 15885·. 
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§ 33 c. ř. 5.: zmocnila-li m~nžeI:ka své-h? m.<linže1a,:_ aby ji zastupoval 
při jednání rpřed rozhodčím soudem a v!~til-h marnzel ipln~u moc h"ned 
po jednálflí, ,nemůže býti nález J"ozhodclho soudu dorucen manzehl 
5 účinkem 'Pr·o manželku Č. 14446. 
§ 28, odst. 1 konk. _ ř. se týká jen pl'll~ mŮ'~i k jednotlivrm. procesním 
úkonům (§ 33, odst. 2 c. ř. s.) a pIne mocI abcanskopravm (§§ 1002 
a další obč. zak.) Č. 15885. 
§35 c.ř. s.: 'pro ohornes:pol'ného řízeni neplatí §35, odst. 1 c. ř. s. 

Č. 17141. •.. . 'k' 
,plná moc daná advokátovi -pr·Jo zasturpo'Váni v nze'll~ ne;spornem, zam a 
kromě výjimečl1,ých případů, uvedných v § 1022 'O>hc. zak., smrÍl zmoc
lOitelovou č. 17141. 
význam zániku spolku vystupujícího jako strana za s.poru č. 16434. 
nar5ta,I-li zánik spolku za sporu a hyl.,li Z'astoupen v adv,okátském Spof~ 
advokátem nebo v neadv;okátském sporu osobou, vykazaqou procesm 
plnou mocí, 'nepřestá'Vá býti spolek stranou v rozepři č. 15687 j srov. 
č. 14634. k . 
po-stup 'Odvolacího soudu, byl-Ii žalobc~ z~stoli'p~mý advok~tem! tere~u 
dal ,plnou moc, za sporu Z'baven svepmvnostt ,pro dusevm chorobu 
č. 16048; smv. Č. 96720, 9914, 11312. 
v\'maz společenstva po skončené likvidaci ze spolecenstev:níh:o rejst!íku 
nemá vliv na rozepři, stal-li se výmaz teprve za sporu a Je-ll spo~ecen
stv'o z'a,stoupeno v adv. sporu (;1!dvokátem nebo v neadv. 'sporu lenom 
osobou vykázanou plnou mocí č. 16138. .. 
zrušení společenstva »Deutsche Landbank, regtstnerte <?en:ossenschaft 
mit besc-h:r.ankter Hafttung« v Děčíině a jehlO vstup do hkvtdace podle 
§ 1 vlád. na,ř. Č. 162/1937, ,nasta1é za dovola~Í'ho ří~ení, y nemají vlivu 
'na spo-r, je-li spo1'ečenstvo zastoupeno advokatem, Jemuz dalO' plnou 
moc qJřed zrušením č. 16336. 
advokát, jehož plná moc práv1ními nástupci zemřelé stra-ny n~byla "?drvo
,tána, -jest oprá~něn zavésti jmé~e,m ~.emř~lé stmny y exe1u:cl ~~r?tt o~
pi'lrd a všechny ukony v e.xekucmm nzenl na strane vymahaJlctho ve-
řilele se vyskytující č. 16911. . 
§ 36 c. ř. 8.: čtrnáctidenní lhůtu § 36 ,co ř. s; je~t p~č~tatt ~de ,d~e, kdy 
usnesení soudu, jímž by,la vzata ,na vědomi 'vypoved pIne mOCI, bylo 
doručeno stranám č. 13701. . 
IhMu k odvolá,ní jest lJ)očítati od doručení rozsudku prvého soud~ 
k rukám 'prá'V,niho zástupce, třebaže vypověděl skalně plnou moc, kdyz 
strana byvši soudem 'Vyifozuměna o vYipo'V"ědění plné moci, nevyhověla 
oflaříze~í soudu, aby ustwnovila co nejdříve nového právního zástupce 
č. 13701; srov. 'č. 9886, 9647.. 
právní zás-tUipce, jen.ž vy:povědě1 straně pl-nou moc, pokládá se protI 
odpúrci a soudu i .nadále za zmocněnce strany, ,pOlkud nebylo oznámeno 
soudu zříZeTI-í nového zástupce č. 13701. 
§ 38 c. ř. 5.: nevykáže-Ii ,se ~ástupce stmnx řá,dno:t;' t:isemnou plnou 
moCÍ nemá tato vada v zapěti zmatečnost nzem, nybrz soud ma 1>0-
stu,p~vati podle § 38, odst. 2 c. ř. s. Č. 16991. 

Plnění viz heslÚ': IP 1 a ce," i. 
alternativní viz hesla: rozsudek, žaIDb,a. 
.fl e m o ž n 'o s t jeh o viz hesla: a k c i e, a u to b u s, <ll' e m o Ž 1ll o s t 
pl,fl ě'll í, P I a c e fl í, P 'O ji š t ě 'll í s m I II V n í, smí '1'. 

sp1'atnost plnění viz hesIo: splatnost. 
k oprávněnosti· ž,aloby o zaplaceni kupní ceny stačÍ, hyla ... li řádně nabídnuta 
nebo dodána kowpená vě,c podle úmluvy do vydání rozsudku v prvé stoHci 
Č. 14306. 
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ílmluva, že má býti plněno podle libovůle dlužníkovy, omezuje práva vě
řitelova více než úmluva, že se má plniti ».podle možnosti« neho »a:ž se dá'K 
č. 14329. --
nárok -na splnění smlouvy o postup knihovní .přednosti proti úpadci jest po~ 
hledávkou v.atříd do podstaty č. 15196. 
zavázal-li sé dlužník, že za účelem ko.ntroly svého závazku odebrati z.bo?,Í 
.poskytne oprávněnému movnosiť Ipfesvědčíti se o množství a druhu roz
prodaného z,boží, a maří-li tuto možnost, může ,oprávněný žáda:ti, aby dluž':' 
ník plnil svou povinnost jiným přiměřeným způsobem č. 15541. 
prijimatel' ,pl!nenia na základe úkonu relativně neplatného je bezelstným pri
jímatelom len do tej doby, kým nemusÍ počítať s tým, že toto plnenie bude 
museť vrátit' č. 15977 (10,,- sb. č. 3138). 
není ještě plněním, provedl-li vyrov-nací dlužník vzdán.í se části úp~aty tím, 
že připsa!l dotčené osobě částku tu v obchodních knihach k do-bru ,co 17079, 
'hotovému placení jest klásti na roveň jakékoliv uSlpokojení vě,řitele Č. 17153. 

Poboční závod viz heslo: fil i á 1 k a. , 
Plody: ve smyslu § 1101 obč. zák. viz heslo: zástav,ni prá<vlJ zá-

konné podle § 1101 obč. zák. 
Plomba viz heslo: k II i h a 'P o zem -k o- V á. 
Plot (§ 858 o b č z á k.) vi'Z hesla: o hr a z e n í, s o li sed s k é 'P r á v o. 
Pobřežní pozemky: ani .předpisy vodního zákona č. 71./J870 z. z. čes., ani jiných 

zákonu (zak. č. 58/1885 ř. z. a zák. č. 250/1852 ř. z.) .neukládají <hii
telům rpohřežních ,pozemkú povinnost, aby hpěli s -o li k r o mým oso'· 
bám volnou chůzi po břehu SVýCh pozemki'I pro soukromé účely ,a aby 
se zdrželi jakýchkoH opatření znemo-žňujících řečeným osobám vstup 
na IPobře,žnÍ pozemek Č. 16433,. 
soukromé osoby nemo,hou s úspěchem opírati nárok na ná'hradu škody 
o to, že vlastník ohradil svůj soukromý pozemek až k vodnímu toku 
řeky, třebaže sprárvní úřad nařídil držiteli pobřežního ,pO'zemku, aby 
uvolnil průchod podél říčního břehu pro poříční dozorčí orgány č. 16433. 

Počátek lhůty viZ hesIa: 1 h ů t a, pr'o m 1 cen í. . 
Podáni u soudu: zásilka, převzatá podle § 63 jedno ř. soudním zřízencem, ktery byl 

určen .přednostou soudu k odnášení zásile:k na soud a v)likázal se pos
tovnímu úřadu odnášecí knihou jest tímto okamžikem ,převzata sou
d.em samým a jest ji pokládati' za podanou II soudu, třebaže, nedošla 
do ,podatelny soudu č. 14024; srov. Č. 16837. 
pro otáz-ku, zd-Cl- obžaloba došla včas, rozhoduje, že -doporučená zá
silka, obsahující žalo-bu, byla skutečně poštovnim úřadem dodána ~ří
slušnému soudu před uplynutím p:ropadmé !lhůty, nehledíc na to, Jak 
byla na obálce zátSHky adresována, a že ji pot.om úř,edník podatelny 
odevzdal jednomu z někO'lika soudů uvedený'ch na' obáke č. ~68-37; 
srov. č. 14024. 

nejvyšší viz heslo.: dra ž b a v II ti C e ,n á ll' e m o v i t o s t i. 
oprava jeho (§§ 84, 85 c. ř. s.) viz heslo: oprava podání. 
žaloby: II 'll e pří s I u š n é h o s o li d II a § 2,32, odst 3 c. ř. s. viz heslo: 

při s 1 II Š n o s t (§232, odst. 3 c. ř. s.). 
Podatelna soudní -viz heslo: pod á n í II S o udu. 
Podbízení viz heslo: s o II těž II e k a I á (§ 1 zá:k. p. n. s,) mzh. č. 14909, 16444. 
Poddědic viz heslo,: su b s ti t II C e f i d e i'k-o m i s á,rn í. 
Poddlužník viz též hesla: ex e k II C e (§§ 294 a da,,}ší ex. ř.); -o D e c, op r á v fl, ě TI í 

ke S,POrll, p'řikázáni k vybrání, Sl o'lVet!1s:k o a ,Po.dkar,pat
ská Rus, stát. 
stát jalko. poddlužll1Lk viz heslo: exekuce (§ W5 ex. ř.), dv. 
dekr. Č. 291/]&;8. 
a přikázání.k vybrárni viz heslo: přHui-z-áni pohledávky 
k vybrání. 
a složení u 50udu viz he~lo: složeni u soudu rp-od'le § 3(J1 ex. ř. 
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a v)·živné viz heslo: výživné (§ 2 zák ~. 4/1931). . 
,poddluž:nfk nemůže ISe z a s t a ven o u -pohledavkau kompensovat'l pohle
dávku, která mu vz.nikla proti jeho věřiteli teprve po za,s-tavení pohledávky 
j~r'Ů' věřitele Het! ~osobě ~. 1430! ... , v~.,.' v , 

poddlu~ník nemuze proh vym!lhajlClI~U v~nt~h,. kter~mu .by~,<; d~u~!1LkO\:a 
pohledávka .přikázana k vyb-rám, lllplatnovah nan;utkr, .,:Ktere ~p.nS'~u~eJl dluz
níkovi z jeho vlastního právního poměru k vymahajlCl'ffiU venteh c. 14034 . 
jestliže -poddluŽlník sám celou pnkázanou částku vymáhajícímu věřiteli ještě 
n'eza:platil a vymáhající věřite-l nepoža:duje více, ne,ž jest podle příkaz,ního 
usnesení oprávněn požadovati, nemůže poddluŽlník namítnouti, že ,pohle
dávka vymáhajícího věřitele za dlu~níkem byla již _jiným zpusobem USlpO

l>0jena č. 14034. . o o 

doručení platební zápovědi. str'an vkladu, slo,ženeho, pro ,pozustalost, 'P?ZU., 
stalost-nímu soudu neby.lo nahrazeno tím, že platební zápověď byla daru cena 
»Z.emské :bamce« v Praze jako úschovně a že tato b:atllka uvědomila soud 
o zabavení vkladu Č. 14043. 
neuvedl ... l~- vymáhající vě,ři1el v exekučním navrhu 'Stpráv,ně poddlužníka, jde 
to na jeho vrub č. 145,321. 
soud nemůže vydati v e:xekuČlním řízení platební záp-ověď p!fo.ti poddlužní
kovi, je,hož opat1'ovnik bydli v cizo'zemsku, -byť ~ám, po~,dluž,nik, k~,erý' je 
pod opatrovnictvím, bydleI v, tuzemsku (srov. sdelenl mIn. Stprav. c. 133/ 
1927 Vést.) č. 14557 (Or. sb. č. 2202). 
poddlužník může kompensovati se zaba'Ve,nou _poh.ledávkou útratovou po
hledávku, přilSouzeno'U mu rozsudkem již před .z~bavením, třebaže s,e _roz_ 
sude:k ten stal pmvopla'tným teprve po zabavem c. 15106. 
exekuČlní soud nemŮže naříditi peněž,nímu ústavu jako poddlužníkovi, aby 
vyplatil vyiná:hajícímu věřiteÍ-i vklady nehledíc na vinkulad č. 15385. , 
pokud může poddlužnúk účinně nam.ítati proti pod~lužnické. ž~'iobě (§ ~08 
ex. ř.) vzájemnou pohledávku na náhradu škody Jemu vZ'll1kle z beziprav
ného úkonu dlužníkova, který se stal .před doručením platební zápovědi 
č. 15636. 
vymáhající věřitel, jemuž byla dlužníkova pohledávka přikázá,na k vybrání; 
nemůže odporovati e,xelmci, kterou dluž,ník již p'řed tím p;oti ?oddlužní.kov'l 
zahájil' to nemůže učiniti ani poddlužník proto, že vymahana pohledavka 
byla p~, 'zahájení exeklice dlužní\kem zabavena a přikázána .k vybráni vě
řiteli dlu~-nÍkovu; ok,-olnotSt ta není důvodem stavícím i11ebo zrušujícím nárr'-ok 
podle § 35 ex. Í". č. 15694. .. . . 
srazj.J-li si <ťkvisiční úředník, který měl ,právo k mkasu, z mkasova'lly.ch 
částek sám orovisi jemu náležející, ačkoliv jeho nárok na důchody a provlse 
byl pravop-latně zabaven, nezakládá se tím platební poviooost po~dlužní~a 
z důvodu porušení zápovědi ve smyslu § 2g4 ex. f, nevyúčtovaJ-h s dluz
ní,kem a n€schváli'l-li při tom jeho postup při vybírá'nÍ ,peněz č. 16029. 
nebyla-li platební zápověď společenstvu (zák. č: 70/1873) jako pod dlužní
ko;vi doručena .podíe § 294, odst. 3 ex. ř. ;p,latně (do vlarstních rukou oprá:v
n6ného zástup1ce), nebyla taklOvá vada -naprravena tím, že spole'čenstvo za
s>lalo soudu řádné fi,remně zlmmenané -ozmámení, že Ipovjnnému nevyplatí 
zahave,nou pohledávku, ledaže by po.dalo proti rpoiVOilení exekuce rekurs
proto, že mu platebrií zápověď il1ebyla doručena Č. 16843; srov. Č. 6327, 
5899. 
oprávněni poddlužníkovo k rekursu: pr.oti usnesení e:xekučního (rekumnilio) 
so-udu- v otázce, zda částka, kterou složil pO'ddlužník podle § 307 ex. ř. na 
soudě, není .předmětem exekuce a má býti vrácena. poddlužniku, má i pod- _ 
dluvník právo k rekuT5u, hylo-li rozhodnuto ve smyslu jemu nepříznivém 
č. 13762. 
.právo. elektrárny k rekursu proti usnesení, jimž byla k vymožení peněžité 
pohledávky p'ovolena exekuce zmocnění-m k výpovědi smlouvy, sjednané 
dlužníkem s eIektrámol1"-o dodávání ele:Jdrického proudu č. 1-3798. 

li 
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bylo-li povoleno přímo přikázání pohledávky k vybrám bez předcházejícího 
jejiho zabaveni, jest 'P odd 1 II Žl í k optáv,něn k rekursu i proti usnesení 
,povolujícímu přikázání k vybrání č. 14020. 
bylo-li povoleno přímo přikázáni pohledávky k vybrání bez .předcházejícího 
jejího zabave'ní, jest poddlužník oprávněn k rekursu i proti usne,sení povo
lujícímu přikázáni k vybrání č. 14028. 
poddlužníku .přísluší l2:rávo k rekursu proti usnesení o povolení exekuce jen 
tenkráte, jestHze se buď platební záJporvěď příčí zákonu, nebo byl jí pod
dlužník nenáležitě stižen, nebo byly-li mu dány neodůvodněné příkazy' 
č. 14080. 
prQti usneseniu o Ipov-olení e.xekúcie na peňa,žitú ,pohl'adá:vku :proti štátu 
oprávnený je podat' rekurz úrad, ktorý je povolaný platbu poukázať z dó
vorlov uvedených v odst. 4 § 3 vlád. nar. t. 234/1934 č. 16145 COr. sb. 
č. 3226). 

Poddolování v,iz heslo: hor y. 
J>odíl členský v.iz hesla: sipo,l~čeiflstvo výrobní a hospodářské, sta-

vební a bytové. 
dědický (otcovský) viz heslo: dar. 
ideální (spoluvlastnický) viz hes1o: společenství statků. 
likvidační viz heslo: sp O I 'eČUD s t ve ře j ,n á 'O h c ho d:n í Tozll. Č. 15497. 
na zisku ob c hod ,n í hop o rn o c 'll í k a viz heslo: ob ch o dní .p o m o c-

ní c i. 
n a z i sk ll: jde o smluvní pokutu, má-li cely podíl na zisku, zaměst
nanci dosud ,nevyplacený, propadnouN ve rprospě'Ch podpůrného fondu 
zaměstnanců, dopustí-U se zaměstnanec nepoctivosti proti zaměstnava
teB, ,opravňující z1i'městnavatele k okamžitému propuštění zaměstnance' 
úmluva tohoto znění se nepříčí -dobrým mravům Č. 14078. ' 
nenamítal-li zaměstnanec nic .pro-ti vyplácení úkolové mzdy vyšší, než 
byla dosavadní týde.nní jeho mzda i s podílem na zisku, nemů'že poža
dovati zvláště tento podíl na zisku Č. 14908. 
po-dle § 1480 ohč. zák s,e p!fIomlčují v tříleté lhůtě též pohledávky, kte,rě 
se někdo zavázal pJ,atiti pravidelně ročně nebo v kratší době maj:iteke 
podniku ,na účet jejiho podilu na zisku a jež se měly při ročním zúčto
vání odečísti od podílu na zisku Č. 16987. 

spoluvlastnický viz heslo: s po 1 et e II s tví s t a t k ů. 
vypořádáni viz heslo: s p.Q.I e Č e n s t v 'O. 

závodní společnosti s r. D. viz heslo: společnost s ručením 
Ů'mezeným. 

Podindosament viz heslo: smě ln e Č n Ý z á ik o' 'll. 
POdkarpatská Rus viz též heslo: S loven slk o. 

dmhý odstavec § II vl. noař. č. 575/1920 o mene na Podk. Rusi bol zme
,nený, pokial' ide o 'Vklady maďarské, člá.ll1:kom 1. úmluvy medzi českoslo
slovensko-u :republikou a král'ovst'Vom Mad'aJrským Č. 55/1930, a to taJk, že 
Ipe'Ď-ažité 'vklady z doby pred 26. februárom 1919, sa vy-rovnaly dearingom 
,pod!"a oddielu V. Úmluvy, vklady poehádzajúee z doby od 26. lebruára 1919 
do 22. okt6bra 1920 5a majú vyplatit' v korunách československých p'Ů'dľa 

. kFúča, stanoveného cit. vl. natr. č. 16263 (Úr. sb. č. 3380). 
Podkovář viz heslo: náhrada škody (§ 1320 obč. zák.). 
Podrníně:né pohledávky viz heslo: e x e k u c e .fl' a IP o hle d á v k y. 
Podminěný platební rozkaz viz heslo: II p.Q ril í.n a c í říz e .ll í. 

- zánik oddělného práva viz hesIo: vyrovnání (§ 14 vyr. ř.). 
Podmínka viz heslo: v Ý min k a. 
Podmínky draiební viz heslo: dražba (§ 145 ex. ř.). 

- pojistné viz heslo: .pojištění smluvní. 
Podnájemce: je-li podnájemce podle exekučního titulu povinen odevzdati _podná

je'mní předmět svému podprona:jimateli, ale odevzdal-li jej hlav:nímu pt'ooa:ji
mateli, nezanikl tim vymáhaTI)' exekuční nárok, třebaže dřívější ,podnájemník 
se stal nájemníkem téhož předmětu Č. 14938. 
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podnikatel ves mys ,j u ú raz. z á k Č. 1/1888 a z á k. o s o c. pOj. viz hesla: 
pop š t ě n í ú r a z o v é, poj i š t ě 'n i s o CI á I n i. 

elektrovodné sítě viz heslo: e 1 e k t r i s a c e v e ,n k o v a rozh. Č. 15820; 
náhrada škody (§ 1319 obč. zák.). 

poštovních jízd viz heslo: z a m ě s t Tl a II c i stá t -n í CP o š t o v ní). 
provozní (§ 1, Odst. 3 autom. zák.) viz heslo: automo'bilový zákon 

č. 162/1908 (§ I, odst 3) a zák. č. 81/1935 (§ 45). 
odpovědnost podnikatele viz heslo: n á hra ,d a š'k o d y (o d P o věd n o s t 

růz,ných podnikatelů). 
podnik viz též hesla: dražba vnuc,ená nemovitosti (§ 2-16, Č. 2 ex. ř.), 

pe-něž,ní ústavy, pojištění smluvní, odpovědnostní, sou
těž ·n e k a I á s o II sed 5 k é P r á rv o. 
.p řev z e ti pod n ,j k u viz heslo: pře v zet í d I II II u p o. dle § 1409 
obč.zák. 
zab'avení a správa (vnucený pacht) podniku viz hesla: 
správa v'nuce_ná podniku (živn05ti), vnucený pacht. 
horní viz heslo: h o ,r y. 
zůstavitelů'v viz heslo: p o z Ů s tal o s t (§ 106 :nesp. Ip,at.). 
živnostet1!Ský viz též heslo: spr á v a vn u cen á pod II i k u, ž i v n o s t i, 

živnost. 
výLklad pojmu »režie pod'uik!ll« 've smlouvě o účastens,~i. na z.isk~ pod
niku; .patři sem i výdělková daň za dobu, na kterou se uca'stenstvl vzta-: 
huje, ,niko!li však i úrokyl z prodlení zarvině.né popIatníkem; n:ebyla~lt 
tato daň do režie pojata, je ten, lkdo důsledkem toho dostal VIce, po
vinen vrátiti příslušnou částxu č. 16629. 
daňo:vá sleva, poskytnutá poplatníkovi .při úpisu půjčky práce (§ 7 zák: 
Č. 48/1933) a připadající na výdělkovou daň, jde k dobru i podílní-kovl 
na zisku Č. 16629. 
smluvní ,pojištění proti následkům odpo'vědnosti z prov,Ozování podniku 
č. 16630. 
ten, koho si zaměstnanec podniku sám ve vlastním zájmu a na svůj 
náklad zjednal k přechodné přiležitostné výpomoci pf.i práci mu !přiká
zané, nestává se v ,poměru Ik majite.li podnikU jeho ~aměstn31ncem; za
městnance, který si třetí osobu zjednal, nelze pokhdati ani za spollu
podnikatele, alni za zprostfedkovatele ve smyslu § 8, odst. 2. zák. o soc. 
poj. č. 221/192~ č. 16643. 
vlastník lpozemku neni podle § 364 a) obč. zák. odpověden za škody, 
způsobené dolováním pod jeh-o pozemkem vedle provozovatele dolová,ní, 
není-li na provozu samém nijak zúčastněn Č. 16674. 
,provozovatel podn1ku není odpověden za vzn~klou škodu způsobenou 
dolováním, zabránil"'"li ohrožený soused provedení odborných zabez,pe
čo,vacích prací, dostačujících k odvrácení hrozícího nebezpečí, ač se 
k tomu provowvatel podniku vážně nabídl ,č. 16674. 
podle § 1480 obč. zák. se promlčují v tříleté lhůtě též pohledávky, kte,ré 
se někdo zavázal platiti pravidelně ročně nebo v -kratší době majiteke 
podniku na účet jejího :podílu na 'zisku a jež se měly při ročním zúčto
vání odečísti od podílu na zisku Č. 16987. 
dočasná omezení v některých odvětvích podnikání (vlád. nař. č. 1621 

·1935 ve znění vlád. nař. č. 148/1937)č. 167"67. 
kdo neměl dosud pro svou osobu oprávnění y:k ,provozu .některéy z ob
chodních živillostí vytčených v § 1 _vlád. nař. c. 162/1935 ve zn., c. 14~1 
1937, nepodléhá omeze·ní ~tan~ven~m1.! v. § 1, o~s~. ,2 uved~, !,lad',?a,r., 
ohce-Ii založiti nový podnrk, trebaze Je jako vereJny spolecmk zucas-t~ 
.něn na podniku provozovaném veřejnou obchodní ~~P?,lečností na ;;á,kla~e 
živnostenského ap'ravuění, uděleného 'druhému vere]ném;u spol.ecmkovl; 
uvedeným vládním nařízením -ne-ní dotčeno právo' kupce ]ednothvce, aby 

Generálnl rejstříky civilnl. 
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si přibral veřejného společníka a utvořil tak vereJnou obchodní spoIeč
nost a aby z ní opět vystoupil a přenechal podnik zbylému společníku 
Č. 16767. 
jde o rnedovolené rozšiřování podnikání úvěrního družstva podle vlád. 
nař. č. 261/1934 a č. 303/1936, jestliže bylo členství omezené pll'Vodně 
na os,oby určitého, povolá11Í (obchodníky) rozšířeno na všechny přiro.
zeně (lysické) osoby č. 16854. 

oOOeru viz hesla: obecní p,odniky, zam-ěstnanci obec'ní. 
společenský (zák. č. 54/1932) viz heslo: ba n k a. 

Podniková za-nzení viz heslo: so.utěž nekalá (§ 11 z.ák p. n. s.). 
J>Odnikový úraz viz heslo: .po j i š t ě il1 í ú,r a z o v é. 
Podomní obchod: trestním nálezem správního úiíadu, jímž bylo podle § 19, č. 5 

zák. o podomním obchodě Č. 87/1926 vysloveno rpmpadnutí zabaveného 
zboží, není -dotčeno vlastnictví třetí osoby k tomuto zboží, 'která neměla 
na trestném činu ani ,podílu ani účastenství Č. 16578. 

Podpacht viz hesla: pojištění smluvní, s;mlouva nájemní, ú-prava 
pac h t o v II é h o, z u b n í tec hni c k á k o- n c e -s e. 

Podpachtýř viz heslo: úprava- pachtovného. 
Podpis: advokátův viz heslo: ad 'v o kát (nucené zastupováni advokátem). 

člena správní rady (č-l. 22'8 obch. zák.): k znam-enální podpisu člena před
stavenstva (správní rady) akciové společnosti stačí podle čl. 228, 
odst. 2 obch. zák. vyps<ÍJní .p ř í j.m e n í Č. 14966. 

objednávky viz též heslo: ne"latnos! smlouvy "O dle § 870 obč. 
zák., sml o II v a ik II ,p:tl í. 
kdo podepsal listinu, důvěřuje křivému .předstírání druhéhO' smluv ce 
(nebo jeho zástupce) o znění lisŤilny, neschválil svým podpisem ohsah 
listiny Č. 14504. 
kdo podepsal objednací list nevěda, že 0,hsah objednávky odporuje 
tomu, co ústně ujednal se zástupcem druhé st1'any, jednajícím Lstivě, 
neschválil tím obsah objednárvlky; použil-li. abchodník ve svých věcech 
nespolehlilVého člověka, jdo.u úskočné a lstivé přehmaty téhož na vrub 
obchodníka, ,t1'11w-liv oklamaného zákaz,níka Č. 15085; stejně Č. 11430, 
6248, 4815, 16921. 

pojistného návrhu viz též ,hesl'a: poi'~štěni smluvní, pohnutka. 
právmÍ význam doložky 'V p-oji:stném návrhu, že na:vrhovatel uz'nivá sta
novy i pojistné podmínky, když je při podpisu 'návrhu nemohl Zlnáti 
Č. 14450. 

prokuristův viz níže heslo: p, o' d IP i s smě rn k y. 
směnky VIZ též heslo: -srn ě n e č n Ý z á k n,n. 

oknlnosť, že firma účastinuej spoločnosti 1P0d:písaná bola na z-menke 
sposobom n-ezodpo'Vedajúcim právnemu stavu v čase podpisu zmenky 
bel .dodatku pOUlkazujúceho_ na i,ikvidáci'll a bez kolektívneho -podpiSU 
d'Voch likvidátorov), prichádza v úvahu len, ked' ide ,o zmemkový zá·· 
vaZů-k účastinnej společnosti (vystavitel~ky zmenky), nie však, ked' ide 
o jej zmenkové o,právne-nie ,č. 15216 (!Úr. sb. Č. 2662); srov. Č. 13387. 
principál není a'oi občanskoprávně zawázán z úvěru poskytnutého' na 
základě smě'llek pOdepsaných za .něho jen jeho kolektivním prokuristou 
samým, jestliže jednání kolektivního prokuristy dodatečně neschválil 
ani nedostal zapůjčenou vaJutu, a to ani tehdy, když právní zástupce 
pověře·ný principálem k opovědi kolektIvního prOkuristy u -obchodního. 
re}stříku prohlásil bez zvláštního zmocnění principálova vůč~ zaiPůjói
teIi, že jest prokuristu pokládati za samo-stat,ného prokuristu Č. 16770. 

smlouvy: byla-li písemnost smlouvy určena vůlí smlu'Vců, nejsou smluvci 
smlouvou vázáni před jejím podpisem Č. 14401. 

Podstatný omyl 
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Podpora -chudinská viz heslo: ex e k u c e z a ji Š ť o v a c í. 
- pro exekuci .Je zajištění nároku l1a chudinskou podporu neplatí § 6 vy

živ. zák. č. 4/1931, nýbrž § 94, odst. 1 vlád. nař. Č. 8/1928 č. 14741. 
nemoeenská (zemSkého pŮ'ji'šťovadho ústavu): ,nemocenská pO'dpora nesmí 

býti odňat,a Ipojištěncově disposici, dokud mu nebyb vyplacena; <l!n-i soud 
nemitže z podpory u něho slože-né pro. poji,štěnce ,poukázati částky po
třebné na úhradu ošetřovacích ná'kla-dú' pojištěllCOVých Č. 15101. 
jinak viz heslo: pojištění sociální. 

v nezaměstnanosti viz též heslo: ex e k u ce § 54, Č. 3 ex. ř. 

z toho, že zaměstnane'c ,po dobu omezení provozu v podniku dostával 
pOdporu v nezaměstnanosti, nelze usuzovati, že se zřekl nároku na 
mzdu Č. 15037. 
podpora v ne-zaměsin1lanosti není totožná se mzdou ani není náhradou 
za mzdu č. 15037. 
v tom, že zaměstnanec 'V okrese postiženém s,ilně 'nezaměstnaností při
j!mal po delš! dobu bez námitky mzdu, nedal najevo způsobem každou 
pochybnost vylučujícím, že souhI-así 5, její vyší č. 15155. 
pouze to, že výživou pov-inny dostává Ipodporu' v nezamě-stnanosti, ne
dOkaJZuje samo, že si nemúže bez sv-é wny nalézti -výdělečnou prálCli 
Č. 14776; stejně Č. 15513. 
dostává-li nemanže,lský otec podpory v 'nezaměstnanosti, které se v urči
tém období postupně snižují a potom opětně se vrací 'k své původní 
nejvyšší hranici, jest posouditi mohouc-nost !l1'emaJuž'elského otce k ,plnění 
zákonné vyživ;ovací povi:nnosH podle ce.Jkové částky podpor za celé 
obdob! Č. 155,13. 
pouze to, že nemanželský otec je nezaměstnaný a že toho času nema 
j~n€ .příjmy než po'dport1 v nezaměstnanosti, nevylučuje lP.odle zákona 
mohOllcnost k ;pln:ění vý'žiiV'ného Č. 155-}3.; stejně č. 14776. 
ve smyslu zák. Č. 267/192.1 ve změ,",! zák. Č. 74jI930): o pfi
znání, odepření nebo zasta'V'enÍ podpory v nezaměstnanosti i stá t
n í h o IP ř i s IP ě v k >ll rozhoduje výbor odborové orrganisa-ce Č. 15005. 
člen odboro:vé organisace, který se cítí rozhodnutím výboru řečené or
ganisace stran podpory :y nezaměstnanosti zkrácen, ,nemitže se domá
hati nápravy u správních úřadů, nýbrž pořadem práva, ať u soudů řád
ných, nebO' u smluvených soudit rozhodčích Č. 15005. 
o přiznání, odepřeni nebO' zastaveni podpory v nezaměstnanosti se stát
ním příspěvkem_ rozhoduje jedině úst ř e d í odborové organisace 
Č. 15062. 
ústředí odborové organisace přísluší nMok na náhradu škody proti 
organisaci, k ,níž členové dříve patřili, jesti1že tato- organisace zadržela 
členské ,lrniŽ'ky a doklady, takže nebylo lz,e sestaviti a vypLniti vzorce 
B-D podle vlád. naŤ. č .. 186/1924 Č. 15062. . 

státní (subvence) podle zák Č. 13gj1926 viz heslo: elektrisace ven
k o' va ro'Zh. Č. 15820. 

státní podle zák. o stav. ruchu viz. heslo: stavební ruch. 
Podrobeni se soudu viz heslo: přísliušnost podle § l04j.n. 

rozhodčímu soudu viz heslo: r o z had čÍs o. II d. 
žalobnimu nároku: k závaz:nosti projevu strany o ,podro~bení se žalobnímu 

nárOlKJUi, učiněného p:ř~ roku za proj-ednáváni sporu, se nevyžaduje, aby 
hyl přijat odpůrcem 3!ui aby odpůrce navrhl vydání rozsudku pfO' uznání; 
nelze odvolati tako;yý platně učiněný pro-le,,: č. 13258. 

Podstata konkursní (úpadková) viz heslo: konkul·s. 
- substituční vrz heslo: substituce fideikomisárni. 
- svěřenství viz heslo.: sv ě ř e n s tv í r-o d i n n é. 

Podstatný omyl viz hesla: o my'I) p o h n li t k a. 
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Podsudnická snůouva 
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Podsudnická smlouva či smlouva nájemní (pachtovní) č. 14547; srov. Č. 6011. 
pokud :nejde o smlouvu podsudnickou v užš[m smyslu slova, ný'brž 
o smlouvu pachtovní -o provDzování hostinské živnosti v najatých míst
nostech Č. 14547; srov. č. 6011, 13641, 4267, 4984, 9862. 
k příslušnosti pracovních soudú nenáleží spor ze smlouvy ,po-dsud,nické, 
šlo-li podle obsahu smlou'Vy o činnost samostatného podnikatele 
č. 13641. 

Podvod viz heslo: 'll e ,p 1 a t 11 o s t sml o II V Y pod I e § 870 o ,b Č. z á k. 
Pohledávka viz hesla: exrkuce -na pohledávky (§§ 290 a další ex. ř.), 

lPo"ddlužnfk, přikázá,ní'k vy-b·rání. 
,odevzdání její znamen1m Č. 14829. 
P I a c c n í po hle dá v k y viz heslo: 'P I a c e II í. 
Pf) s tup IP ohl e d á v k Y viz heslo: p o s tup. 
.p r o ti stá t t! viz heslo: stá t. 
s 1 o žen í p o hle -d á v k y a s o L! d ti 'viz heslo: S 110 žen í II S o II d u. 
zapo čtení viz heslo: z,a,pDčtení. 

hy,potekární. viz hesla; dr,ažba vnucená nemovitosti (rozvrh), 
hypoteka, zástavní právo. 

kauční viz heslo h yp o te;k'a k a u'č 11 í. 
Irnihovní: při rozvrhu viz heslo: dražba vnucená nemovi

to~ti (rozvrh). 
sOUdánlÍ viz heslo: s o 1 i -rl á r n o s t z á vaz k u. 
vzajemná viz heslo: z a poč ten í. 

Pohnutka viz též heslo,; n epl a t n o st srn 10 II vy. 
- rp'ři darování viz heslo: dar rozh. Č. 15079. 

při II á je m n ( s m ,10 II v ě 'Viz heslo,; S 'li I o u v a 11 á je m n í a pac h
tovní rozh. Č. 14360. 
p Ť i s m'I o u v ě o i n :s e rci viz heslo: sml o u v a o i n Ser c i rozh. 
č. 16662. 
.p ři poj:i IS t II é sml o- u v ě viz heslo: poj i š t ě ,ll í s fl1 1 II V '11 i. 
;při vy:šetření pravé vůle smluvců jest přihlédnouti k zjev,nému účelu smlouvy 
a jedtllotlivých j-ejích ustanovení, k .pQlhnutkám, ,k,teTé smluvce vedly, -a 
k ok'ol'11ostem i ;předpokIčl!dům, 'Z nichž yycházeli Č. 16692. 
je otáz.kou práv;ní, zda ,(\j kdy se pohnutka k prá:v,nímu jednání stává výmin
kou smlouvy, a jest ji řešiti na podkladě zjištěných o-kolností č. 16286. 
by.l-li jeden :smluvce uveden podvodnou ústní přípovědí zástupce druhého 
smluvce v omyl CD do pohnutky, z .nÍž se rozhodl pro sjednání smlouvy, 
pncl se dobrým mravt'tm ,námitka dohOdy, že odchyJ,ky od ,písemného -ujed
nání, i kdyby byly se zástupcem ujednány nejsou hez pí-semného potv'fZení 
zá'Vazné č. 16587. 
výraz.em »výslovně<, v _§ 901 obč. zák. se nerozumí jen výslov·nost v užším 
smyslu slo;va, nýbrž ,znamená jen to, že'-smluvci chtěli z-řejmě a nepoclIybně 
(~ 863 o.bč. zák.) ustaunviti pnhnutku za 'Výminku;' nerozhoduje, že se vý
mmka nemohla -splnit: rproto, že ,se její spllmě.ni stalo vydáním nového zákona 
(zák. Č. 202/1925) vůbec nemožným č. 16608; v témi smyslu Č. 426 987 
6368, 12607. ' , 
pohnutka se stává podle § 901 ohoč. zák. výminkou i tehdy' byI-li takoíVý 
tímysl proj-e'V'en zřejmě a nepoe-hybně (§ 863 obč. zák.) č.' 16648; stej.lll,ě 
Č. 426, 987, 6368, 16116 (důvody). 
pohnu-tka byla učiněna výminkou, ,přistoupIl-li pojistník 1{ pojistnému návrhu 
na životní PO'jištění tep.rve potom, až ho zprÚ'středkuHcí jednatel- ujistil, že 
s,polusjednávané rpožární .pojištění bude- le'V.nější ,než dosavadní, na kteroužto 
skutečnost pojistník kladl důraz Č. 16648. 
pokud je objednávka rnaříkatelná i t,ehdy, šlo .... Ii na straně objednavatelově 
o- pohnutku Č. 16921 u hesla: neplatnDst smlouvy podle § 870 
ob Č. z ák.; srov. i Č. 4815, 6248, 11430, 15085. 

Pojištěni smluvní (zák. č. 501!HH 7) 
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- vliv omylu v p.ohnutce na platnost pojistné smlouvy č. 16953. 
POhrůžka nespravedlivá viz hesla': n e IP I d t n o s t s m I o u v y ,p o dle § 870 

O' b č. z á k., v Y h r II ž k a. 
POhřebné 'viz heslo: poj i š t ě ní s -o c i á 1 TI i (§§ 95 a 246) rozh. Č. 15741. 
POhřební náklady viz též hestlo: poj i š t ě ní::; o c i á I n í (§§ 95 a, 246) mzh. 

Č. 1574l. 
není pro ně věřiteli vyhraze.no zástavní právo na POZtlsta!ostnÍm jmění 
a není úkolem soudu, aby se st:ll'aJ o jejich zajištění; totéž p-latí i -o útra
tách nemoci a o jiných pohledá'Vkách, za které ručí dědic Č. 14000. 
mctnžel ručí za útraty pohřbu své manželky z dt'tvodu ~vé zákonné po
vinnosti -(§ 91 obč. zák.) jen podpůrně, t. j. tehdy, není-li tu pozůsta
lostní jmění a nejsou·~1i tu dědici Č. 16940. 

ústav: přemlou'Vwní rod.in zemřelých osob v jejich bytech přímo před úmrtím 
nebo po úmrtí v rodině majitelem rohřebního ústa'vu, abYv.mu byly, s",:ě~ 
řeny pOhřební výkony, n-abíze,ní jízdy autem zdarma pn vyhleda'Vam 
objednárvek pohřebních úkonů, jako'ž i poskytování nepřiměřeně' vy,so
kých slev, příčí se dobrým mravúm soutěže Č. 13845. 

útraty viz shora he'sllo-: p o- hře b n í n i! 'k I ad y. 
Pojistka: exekuce na ni viz hesJ-a: exekuce podle § 294 ex. ř., 

pOj,ištěni smluvní (§ 148') ro"h. Č. 14342, 16546. 
v pozůS.talosti vi-z hesl!o: p o z Ů s tal o' s t. 

vinkulace pojistky je smlouvou ve prospěch třeHho (§ 881 obč. zák.) 
Č. 15145. 

- vinkullovánírn poistnej sumy v prospe-ch rretej osoby nezria'ďuj'e sa ešte 
pre tMo osobu záloŽl11é právo na po.ístnú sumu č. 17119. 

životní: je legirtimačni papi-r a zní-li na doručitele, je pojišťovna (,plátce) 
povinen dbMi pří její výplatě péče řádné'ho kupce Č. 1495'6; srov. č. 662. 

- pojistka není pravý celllný pap,ír, znějící na majitele nebo doručitele 
(au porteur papír) Č. 16526; srov. č.14956, 662. 

Pojistné, pojistné dávky: viz heslia: p, o i i š t ě n í 'P e n s i } n í, .s o' c i á'~ n í, z e -
mědělci. 

- prémie viiz heslo: ne z a m ě s t II a n í, p Cl j i š t ě n í s m l' u v ní, zem ě
dělci. 

Pojištění abonentní viz heslo: ,poj'ištění smluvní (§ 166). 
- nemocenské viz hesl:o: po jištění s o c i ál n í. 

smluvní (č. 501/1917 a Č. 145/1934). 
pojištění požární a požární náhrada viz heslo: požární ná-

hra cl- a. 
připojištěm viz heslo: p r Ů' pad n á d' o 1 o ž k a. 
třetí osoba vl-z. heslo: pojištění proti úrazu, na, život. 
zákonné zástavnÍ' právo po'dle § 127 zák. o poj. 
s m t o II V ě vi'z hes~o: z á s t a v n í z á k o n n é p 'r á v o po o- dle 
§ 127 zák o poj. sm,tou-vě a § 10 autom. zák. i: 

všeobecné: právní povaha kolekti'Vního pojištění; právní posta-venrí t. zv. 
vedOUCÍ pojIšťovny Č. ,13499. 
jestliže při spolupo}ištění vedla vedoud pojišťovna veškc'mu korespon
denci s-pojistníkem ,přijíma4a v'eškerá jeho ,prohLášení, ba i mubí-dky na 
změny pojistné smI:buvy s účinností pro podružné pojiMovny a oznamo
vab vyřízeni sama pojistníkovi, jest pOlkláJdati vedouc~ poji~ťovll'u za 
zmocněnou přijímati í výpověď pojistné smlouvy s účmnos,h pro po
družné pojišťovny č. 13500. 
11Mok ,p o j i s t i tel e proti p o jo i st n í ~ u na náhradu (§ 1042 obč. 
zák) toho, co pojistitel vyplatil poško-zenému za pojistníka, který m.ě! 
tuto částIru p'odle p-oHstné sml:ouvy proH zárkonné odpovědnosti platitt 
ze sViého, promlčuje se ve tře,ch leteoh (§ 1486, č: 1 obč. zák ... ). Č. 14009. 
žalobní žádost, znějící obecně jen na zpro:štční š~ody 'pojistníka po
jišťovnou, není určitá; k této neurčitosti jest MedčÍl z úra:du č. 14670. 

ji 
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p o s tll p: keď poisťovúa vzala postúpenie poistnei sumy na vedDmie 
(s cesiou .súh1asila) I nemóže úspešne namietať v spore cesionára o za
platenie poistnej sumy, že ,pod-fa všeobecných pois.ťovacích podmienok 
postúpenie nároku na poistnú sumu sk-Dr, než bol nárok ten určený čo 
do základu aJ číselnosti uznaním, dohodou strám a1ebo pra:voplatným 
rozsudkům, je proti nej (poisťovni) neúčinné č. 15716 (úr. sb. č. 2992). 
postup pohledávky (§ 1392 obč. zák.) na požární náhradu neni za 
všech okolnosti právně neplatný č. 1703'4. 
r II z II é: oddelný veritel', -ktnrý dal zvláštnu podstatu poistiť bez príka'zu 
(súhlasu) správca konkurznej podstaty, nemóže požadovať, a<by z tejto 
pois.tnej smluvy ním platené poistné prémie boly mu nahradené ako po
hťadávka proti podstate Č. 1·6760 (Úr. sb. Č. 3699,). 
jde o phtný postup pohledávky, je-li ve vš, ob, poj, podmínkách usta
noveno, že na pojistitele přechází poji'stnikův nárok lna náhradu škody, 
způsobené .š'kůdcem č. 15933. -
pojistné podmínky, podpis pojistného návrhu, sjednáni smlouvy a pod.: 
nej.asnost p'o j i s t ll' Ý ch pod mí n ek, stanovených poji'Šťovnou, jde 
na její vrub (§ 915 obč. zák.) č. 14173; srov. Č. 14918, 15937, 16545. 
vykl<ťdá-l~ poJišťovna pojistné podmínky složitějším zpťtsobem tak, že 
~ nezaviněný úraz pojistníkuv není pojiistkou kryt, Ine~ze z toho vyvo-
diti nedůvodnost pojistníkova nároku č. 14'1'7'3. -
nej-as.nosť porsťovacíoh podmienok, pripojených k poistke, ide na vrub 
poi'5ťov,ne, ktorá vystavila poi'Stku č. 14918 (Úr. sb. č. 2423). 
nej'a,snosť a neurčitost' pojisťovadc'h podmie:nok, ktMé sostavBa pO'" 
,is-t'ovlna, ide na jej vrub č. 15987 (Úl'. sb. č. 3184). 
vyldádadho. pravidla § 915 obč. zák. lze užIti jen tehdy, je-li projev 
smluvn,J tak neurčitý a nejasný, že n'ení v něm žádné opory pro výklad 
'nějakých v~rrazů ve smyslu §§ 863 a 914 obč. zák. a čl. 278 ohch. zák. 
č. 1654'5; srov. č. 15987, 1491'8, 14173,; sro'v. i č. 1671 18 (konec důvodit). 
právní význam doložky v pojistném návrhu, že navrhovatel uznává s.ta
novy i pojistné podmínky, 3.<č je při, podpisu návrhu nemohl znáti 
Č. 14450; srov. č. 14955, 10250, 10198. 3320. 
třebaže maLnžel pOdepsa'I pojdstný návnh jen svým jménem, učinil' tak 
i jménem manželky, zod-pověděl-li otázku »jméno nebo firma navrho
vatele« uvedenrm jmen obou manželů č. 138'18; srov. č. 6528. 
to, že se -manžel spoluzavázal pojistnou smlouvou, nevadí, aby poj,j.sttná 
smlouva byla uzavřena ve výkonu řádné správy manžeIč-ina jmění podle 
§_ 1238 obč. zák. i za manže~ku; nedělitelrnost poj.istné sumy a pojďstné 
prémie v tomto případě č. 13818. 
je-li manželka: již pojištěna proti následkťtJÍ1 zákonné odpovědno-sti, není 
pojistný návrh, učiněný manželem ji!.né pojiMovně, úkonem řádné správy 
majelku podle § 1238 "bč. zák. 'č. 13941; srov. Č. 6528. 
zasl1ab-Iď poji,šfov:na manželce poj.isrku !podle nezávazného pojistného 
nAvrhu, učiněného manželem, učil1Jila nabídku manželce; neodpověděLa-li 
mrunželka na tUtO nabídku, nepřijal,a ji a nedošlo k pojistné smlouvě 
Č. 13941; srov, Č. 14351. 
p-o~tud j'de o pactu'ffi de contrahendo, za'váza,l-"H se pojistník pojišťovně, 
že svou pojištěnou a shořelou realitu svěří, jakmile bude znovu vysta
věna, opět v' leH .vý'hradnou pojišťovací- ochranu, č. 14733. 
pokud pÚ'jJstníkova přihláška, kterou přlhlašuje ve smyslu všeohecný.ch 

Ipojistných podmfnek k pojj'štění n o v é mot o r o v é voz i dl o, na
byté ve stanovené době potom, kdy přestal býti vlastníkem voúdla, na 
něž se pojištění vztahuje, jest háv r h e m na uzavř-ení n o v é pojistné 
smlouvy, nikoliv jen návrhem na p o k rač ů v á n í a na přenes_ení pit
vodní smlouvy na nové vozidlo č. 13173; srov. č. 16374, 14828, 14138/ 
9939. . 
.potvrdU ... n pojistník podpisem pojistné.ho návrhu, že mll' byly před pod
pisem odevzdány vseobecn-ě i ivláštní pojis.tné podmí-nky pojišťovny, 
projevil tím souhlas, že se tyto podmínky staIy částí pojistné smlouvy 
Č. 14955 (ú,. sb. Č. 2479); srov. Č. 14450, 10260, 10198, 3320. 
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obsahuj.í-li pojistné ,podmínky ustanovení ~hodn~ s ~eúčinnJ.~ § 2, 
odst. 1 a 2, prvá věta zákona Č. 501/1917 r. yz., .lest Je vylozlŤ1 podLte 
řečeného zákonného předpisu č. 16718~ :;.rov. c. 13219. 
jestliže pojišf.ovna oznámila pojistní,kovi dolo.žk?u otištěn~l1 fl.a po)istc.e 
samé, že odchylky pojistky od návrhu ,plah zay.~cl:vale.~e pO]1stm-
.kem nepodá-li ,proti nim do jednoho měslce po p,rtjeh -p'0lIStky odpor 
a p~ji,gtník odpor nepodal, jest míti za to, že proje~·;l -s ~Ollstkou sou~la.~ 
(§ 863 obč. zák.); ~eroz~h?duj~! pr,oč z~,~~ahl ~dalsl (n~ledfl!Ou) premn 
a že se pokusilo vy'poved pOjlstne smlo\.lvy c. 16718, srov. c. 10175, 
3076, 3300. . ť • 
,pois.tná smluva, uzavrená ~edzi tuzell;,com a cudzoze!llskou ,pOlS 0'Yno.u 
v c u d z o zem s k 'll, hO'Cl prostre!d111ct,:om. t~ze~sk,eho ,agen~a, me le 
neplatná z toho dóvodu, že cudzozemska pOlstovna nebola- v c.ase uza
vrenia poistnej smIuvy opráv.nená prevodzovať z tuzemsku SVOl obchod 
Č. 1524!7 (Úr. sb. Č. 2694). .." . .... . 
k hotovosti pojistné- smlouvy nestacI v~ltrnl rozhodnuti popsťovny, ze 
pojistný návrh .přijímá č. 16953; srov, c. l025?, 4011, 6686. 1143~. , 
pokud má omyl pojistnikův v pohnutce v1!rv na platnost pOjlstne 
smlouvy č. 169'53; viz níže rubriku: pojišťovací jednatel 
(a g e fl tl. ........ '53 4 
výz1nam ~. zv. proz~Ť1l!lillJ'ho PO]ls\?va~tho za'znaJffill S· 1 / ~~: .. , 
nedošlo-h mezI pOJ~stItelem a pO]l'stmkem.~ d,ohode, Q~p.o~'Qt~ 
nedoš~o k sjednát;í pojistn;é. sml~uvy, a 'P~JI~~ník nel11 povmen, nebylo-]'L 
nic jiného ujednano, plah-tl pOjIstnou p~eml}' za _ ~?vb,U, ~~ kte~ou mel 
nésti pojistitel risiko podle t. zv. prozah~mho ~~jlstoVaiC\.lJ~ ~<;zn!'-ffiu, 
sloužíciho k ochnun,ě poj,istníkově, než vejde v ncmnost deftmhvm po-
jistná smlouva č. 15334'; srov. č. 7331. 
odchylky pojistky od pojistného návrhu: přtij'ala-lil poj-fšťovna poJistn}' 
návrh za odchylil1~r,c'h pod m í 'n e k, zamí!la jej ve skutečnosti a' ne
došlo k ujednání smlouvy č. 14351; srov. c. 3300, 3076, 16718. 
pojistka, obsahující právně neúčin.~é př.ij~tí, 1.). :přijetí, za ?dchyl
ných podmínek, než ,obs.a~ova~: pO)1stny ~avrh, ... les~ .. novym ll!lvrhem 
pojišťovny, jenž rnUSl byb pO]lstmkem p1set;I'ne pn},~t" bylé;~~h podle 
tohoto nového návrhu vyhmzena p,1'Q. veskere prohlasem pOjlstmkova 
písemná forma Č. 14351; SfO'V. č. 16718, 3300. ... ,. , 
forma sjednáni pojistné smlouvy: ani písemnost, at:u udaJ premloy:e ,sazby 
nebo výše poji1stné p·rémie v pojistn~m návrhu neJ's(~y pO'd3tatnyml pod
mínkami platnosti pojistné smlouvy c. 16080: srov. c. lO~)tO. ~ ~ . 
ustanov:U'jí-li stanovy vzájemně pojjšťovaCÍ'~.? ysp,ol:ku vyslov-~e, ze lest 
pojistku vyhotoviti a doručiti uchazeči o p~llstem teprye.poteJ• ~dy b~1a 
písemná, žádost ~ za'. p:nj~~.í 10 sp'ol1~~ poda~a ~ kdyz)1 urelty organ 
spollkovy vy:hovel, Je pnleh hud?uctho popstmka z,a cl:~n3' ,pred uza
vřením pojištění nezbytnou pndmmkou VZnIku pbbne pO}lstne ~mllQuvy; 
z ;pouhého vydání a doručení pojilstky nelze v}akovém p,řípade usuzo
vati ,na přijetí za členy m!,čky č;y.160~Z;. srov. c'Q~l1,. ~68?.; ... ~ 
do,hoda o prémiov-é saz;be a VySl premle s_e muze statl tez dodatecne 
a mlčky (§ g63 obč. zák.) Č. Hi080. 
k platnosti' pojistné smlouvy staJčí ústní, po přít;adě } k?nklyden~t.n'Í' pro~ 
jev (§ 863, ohč. zák.) souhla·sné vůle smI~:r.l;.u v Jake!~.otw p!"lpustne 
formě o podstatných kusech sr.1lo'Uvy a pozdeJI dÚ'hQ.~a o' Jednotlivostech 
(,prém~ové sa-zbě a výšil prémie) v hrubX·ch ryses'h c. 11?g80. , . 
nebyla-Li poj,istníku před obdržením pOJI,stky znama vy'se Fr~ml.e:. lest 
v prodlení s jejím pIa:cením teprve ode dne, kdY' ohdrzel pOlIStkU1 
Č. 10080. • 1 .. tl 
jestliže počátek pojiĚtění podlle poj,i,stky nastal dříve, nez by a pOl15 ca 
vystavena a pojistníku dor,uč~n_a, a tím se~ splně~i takovéh? ,u{ed'l1'ání 
o době splatnosti první premle stalo nen;oznym, !le,l~e poklada ... ÍlI celoH 
pojistnou smlouvu za neplatnou pro nemoznost pInem (§ ~78 ob,c. zák.) f 
nýb-rž jest neplatné to\'ilko ustanoveni o dohě splatnosti prvm premIe 
Č. 16334. 
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zavázala-li se poji~~ovna při sjednání pojilStné smlouiVY, že pojistníkovi 
vrátí zaplacené pOJlstné prémie, nesplní-li se určitá výminka (že druhá 
poj.j~ťovna p~ij-me o ~ýp~)Věď již s n} sjednané p~jistné smlouvy), jest 
pavmna Spl'll1tl SVll] za,vazek bez zretele na to, ze poskytla pOJistníkU' 
krytí a že měla náklady spojené s uzavřením pojistné srrilouvy; k plat
nosti takovéhoto závazku se nevyžaduje pisemná forma č. 116608. 
pokud pojis.tná smlouva, llzav,řená jménem nezletHého vyžaduje &oud"-
ního schválení č. 14129. ' 
obecní starosta, jemuž byla svěřena řádným zp.ůsobem správa měst
ského biografu, provozovaného v rámci obecního hosp'Odářství, jest 
oprávněn k s~ednání pojistné smlouvy o odpovědnostním pojištění do
tčeného podmku, které jest O'hvyklé při provozování takovéhoto. pod .... 
niíku; pojistný návrh není listinou, která by v takovém p.řipadě' musila 
míti náležitosti, vytčené v § 56 čes. obec. zříz. Č. 16547. 
údaj nebezpečenských okolností: srov. též jU'dikaturu níže u § 32 zárk. 
o poj. smlouvě): zamlčel-li pojilStník, uzavíraje pojIstnou sml'O'llvu, ob ... 
myslně, že by.Jb odmítnu-to pojiMění jinými pojišťov,nami a výplata 
požárních náhrad jilnou pojišťovnou, nezodpovědév v tomto směru 
otázky poji5ťovny úplně, jde o z-atajeni závažný,ch skutečností pro po
souzenÍ' risika, jež mélo vliv na rozhodnutí se pojišťovny o' při.j.etí ná
vrhu ,č. 13501. 
neni vécného rozdílu mezi >.)závažnými okolnostmi nebezpečí, které jsou 
zpúsobi1é, aby měly vliv na .fo.zhodmutí pojIstitele' U'jednati smlouvu 
vůbec nebo ze smluvních podrmínek« <ll »okolnostnii' které vzhledem 
k jkh ,důJe'Ži.tosti- mohou míti vliv na převzetí pojištědk č. 16298. 
ani' před účinností § 7, ndst. 2 zák. o poj. s:mlouvě není překáž:ky, ahy 
nebylo ujednáno, že se pojištění má vztahovati i na dobu před uzavře
ním pojistné smlouvy č. 13696; srov. roz,h. Č. 16633' (důvody). 
kdy jest 'na\nrhovatel s hledistka § 312', odst. 2 zák. o poj. smlouvě od
povědný za nesprávné údaje, za:psané v pojistném návrhu jako pojist
níkova odpověď jednatelem pojišťovny č. 14870; srnv. Č, 5808,. 12:399. 
rozhodčí soud (§ 11 zák. o poj. sm1ouvě): ustanovení poj~stné smloUlvy 
spolku, že k ozná.menÍ o škodě bude škoda vyšetřena zvláštní vyhledá
vací komisí, její.ž výsledek jest podkladem pro. pojistnÍ'kův ná-rok, když 
s ,ním oba smluvci souhlasí a sotl'hl'as podepsáním protokolu potvrdí, 
nenf na překážku, aby se poj.istník před vyšetřením škody onou zvláštní 
komisí nedovolol řádných soudu žalobou' o plnění č. 13368; srov. Č. 8835. 
pojistnÍ-k jest vždy oprávněn žalovati o plnění pojistného nároku li řád
ného soudu, ~ ,když pojistné podmínky mají ustanoveni: ve smyslu § 111 
odst. 2 zák. o poj. smlouvě, že výše nároku je vyhrazena rozhŮ'dčím~ 
soudu č. 13848. 
kdo podle o:bsa:hu pojistné smlouvy jest ~polusmluvcem, ,jest procesní 
stranou v řízení rozhodčím a aktivně legitimován k žalobě o bezúčin
nost ,rozhodčího v~rroku Č. 14654. 
nál~z roZ!ho~d~iho .soudu podle § 11, odst. 2- zák. č. 501/1917 o útratách 
nem exekucmm tItulem podle § 1, Č. 16 ex. ř. č. 15129; sr-ov. Č. 8409. 
ve SpOTlU o plnění z pojistné smlouvy lze up~atňovati neúčinnost roz
hodčího vý'ryoku též námitkou,_ pro niž neplatí lhůty, předepsané v § 596. 
odst. 2 c. r. "s. stran žaluby na zrušení rozhodčího vý,roku Č. li6123. 
dovolují-Li to všeohecné pojistné podmínky, mohou se rozhodci dohod
nouti -o výši škndy c_ nelze jejich vý'rotk z toho důvodu pro-hlásiti za 
neúč~nný Č. 1,6123. . 
pravopJ,atn)' rozhodčí výrok o výši škody může býti zá:kladem při- sta
noveni výše žalobního nároku soudem Č. 1-6123. 
~ v rozhodčím. říZ~:!1'Í p-odle zák. o poj,. smlouvě (§ 11, odst. 2' zák. 
c., ~Ol /1917), Jesthze smbuvci pověřili v pojistné smlouvě s.oud jrmeno ... 
ya111m ~o~hodce (vrchniho rozhodce), není proti usnesení o -návrhu na 
Jmenovall1 roz,hodce s.oudem (§ 582, odst. 1 c. ř. s~) dalšího opravnéh-o 
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prostředku, ať jde o usnesení vyhovující návrhu či o usnesení zamítající 
návrh Č. 16626· srov. č. 3663, 3327, 
prom1čení poji~tného nároku (§ 19 zák. o poj. smlouvě): k ~hlá'šení n~
roku z pojistné smlouvy poiistite!i (§ }~', ~ds!. 2 ~~k. ,o pOJ; smlotLvye), 
stačí každ~' projev vůle, z nehož Jest zre]me, ze pO]l.stmk trva na pInem 
Č. 15120 (Or. sb. Č. 2589). . 
kdy se počíná promlčení nároku na t. řeč. kapitalisaci é. 15450 (Ur. 
sb. Č. 2843). 
omezení pojistného nároku lhůtou (§ 20 zák. o poj. snůouvě): podle 
§ 232, odst. 3 c. ř. s. (čt ll, Č. 4 zák; č. 23/192~) ,se. vča~ným podánÍrlI!' 
odmítnuté žaLobv u soudu procesmho za,chovava I lhuta, stanovena 
pojistn}'mi podm'ínkami k podáni žalOby Č. 1383'5. 
podá-li pojistník žalobu. o zji~těn!, ž~ jepo. !1árok pr?!i y~jišťovně jest 
důvodem po právu, mnsl dolmzah pravm za]em na Z}lste111 podle § 228 
c. ř. s. Č. 13848'. 
odmítla-li nojišt'ov,na plnění, jest právní zájem pojistnikův v tom, že, 
llezažaluje..:'n ve lhi'ttě v pojistných podrr:í~nk~ch po~le § .~y z~k: o poj. 
smlouvě uvedené, pQ.z·bud~ náifOku, a ~,uze zalovah. o z}1stelll, ~ kdY~J 
mohl přímo žalovati o pInení, rozhodl-li s.e ponechati ro:hodnuh o vlyS! 
odškodného rozhodčímu soudu č. 13848; ~rov. č. 12241. 
jestli-že pojišfovila neodmítne plněni, není právní'ho zájmu na zjištění 
nároku, a pojistník ne~ní oprávněn žalovati o určení, i kdyby se ro~hodl 
své-ř-iti rozhodnuti o výši nároku rozhodčímu, soudu;, neod:mIt1!l-li 'po: 
ji:šťovna plnění způsobem ;tved~ným v,§ 20 ~ak. o ~oJ. ~mlouve, ~ybrz 
ve sporu zahájeném o urcovaCl zalobe popreIa cely narok, nema po
jistník 'l'ovně.ž zájem na určení a jest jeho žalobu o určení již proto 
zamítnouti č. 13'848. 
dobová slev~ prémiový rabat (~ 23, od:s!. 5 zák. o P?i: sml~vě):. při 
nároku po]i'st'ovny na. Z'~placem dobovych slev z roclllch premu lest 
-počítati tří 1 e t o -tl promlčecí -lhůtu od konce roku, v němž pojist1ná 
smlouva zanikl'a č. 13'620; srov. Č. 47'13, 
domáhá:no-li se žalobou zaplaceni dobových. slev z ročních prémií z ně
kolfka pojistek vydaných o samostatný-oh pojistný,ch smlouvách, jde 
o samostatné ~ár()'ky, z nichž jest s hled.~ska příplliStnosti opravnýoh 
prostředků posuzovati každ)' zvlášť Č, 13,620; stejně č. 13>928. 
je-li požadováno vrácení dobové slevy z několika pojistek, jde o samo
stat,i1é nároky, jež jest s hlediska přípustnosti dovolání (§ 502', odst. 3 
c. ř. s.) posuzovati kaž~ý zvlášť č. 139,28\; s!ejně č.)36?O. .... .. , 
je obchodní zvyklostí (cl. 27'9 nbch. zak), ze se pn vypovc-dl po]!stne 
smlouvy před uplynutím smluvené pojistné doby dobová sleva vrací 
Č. 13928; srov. Č. 4713, 15188. 
k otázce obchodní zvyklosti požadovati na pojistníku při p,ředčasném 
zrušení pojistného poměru doplacení slevy č. 1518.8'; srov. č. 4713, 
13928, 11196. 
bylo-li sml,uvní pojištění sjednáno u dvou poj.išťoven, z nichž ručí ka~~á 
pří m o POjiSÍI11ikovi jen v, poměru pře:rz8:,tého ypodí'I!1, ne!l:Í ta, po]'!S
t'oVlna která podle smlUivmho ustanovem zprostredikuJe vza]emny styk 
mezi ~imi s jedné strany a poji'stníkem s druhé strany, oprávněna k ža
lohě o v,rácení části dobové slevy i za druhou pojišťovnu č. ,16486; 
srov. č. 13'500. 
způsob placení prémie (§ 24 zák. o poj. snů.): kdy jest zástupce po
jišt'ovny zmocněn při'jímati prémie, ač podle pojistné smlouvy jest po
jistník povinen p'latiti je přímo pojišťovně .t:. 14450; srov. Č. 11011. 
právní význam doLožky v pojistném návrhu, že navrhovatel. uznává sta: 
novy i pojistné podmínky, ~čkoJ.i je při po-dpisu náv;rhU' nemo:hli znáh 
Č. 14450. 
rozsah zástavního práva na pojistné pohledávce (§ 26 zák. o poj. 
smlouvě): nabyla-li obmyšlená osoba 'nároku ze smlouvy o životním 
pojištěni teprve, když nastala pojistná p-řÍ'hoda, může použiti práva, 
daného ji § 26 zák. o poj. smlouvě a zaplatiti zároveň dospělou splátku 
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pOjistného s účinkem v ustanovení tom uvedeným; jakmile nas.tala po
jistná příhoda, střetl se závazek obmyšlenc osoby zaplatíti -pojistn01.1 
prémii se závazkem poj,išťovny zaplatiti pojistnou náhradu Č. 14'474. 
pojistitelovo právo k srážce (§ 27 zák. o poj. smlouvách): pojistitel si 
II emu ž e z náhradové pohledávky pojistníkovy, kterou si dal_poško
zen}' přikázati podle § 3'08 ex. ř.} sraziti zadržené splatné prémie 
i z ji n Ý c h pojistný-ch smluv pojistníkových Č. 14596; srov. Č. 10974. 
prodlení (poshovění) v placení první -prémie a následky neplacení této 
prémie (§ 28): k s II 1 II ven é propadné lhůtě nelze ,přihlížeti z úřadu 
Č. 13818. 
ustanovení pojistný-ch podmÍlnek, že pojistník jest povinen prémii 
v době, která jako 'počátek pojištění v ,pojistce jest stanovena, a že 
pOjistitel. jest prost závazku ,plniti, když poj.1stná událost nastane, než 
prémie Je zaplacena, platí jen, .když se pojištění začíná uZ<lvřením 
_smlouvy nebo po něm č. 13696. 
platí .... li smlouva i za dobll' předchozí, jest tím prémie odsunuta až do 
dOby, kdy dojde ke smlouvě, a ,následky nepfa.cení nastanou teprve, 
není-l'i podle toho prémi'e včas zaplacena č. 13;596. 
propadná lhůta, do které podle pojistný'ch podmínek musí býti první 
prémie zaža:lována, platí i tenkrát, když Iprémie byla zaplacena· jen čás
te.čně č. 14271. 
nebyla-li p.rvní prémie v propadné lhůtě zaia1ována, je pojistná smlouva 
zrušena, třebaže pojišťovna dala upomínkou o' nedoplatek najevo, že 
nepomýš1i na zrušení smlourvy Č. 14271; srov. Č. 8276, 
byla-li upominkou dána pojistníkovi dodatečná lhůta, nebyla tím posu
nuta splatnost, nýh-rž udělena jen sečkávací -lhůta k zapravení nedo
platku a :nelze propadnou thůtu počítati teprve od konce dodatečné 
lhůty Č. 14271; srov. Č. 7192. 
lhůta, do níž jest soudně uplatniti nárok na zaplacení prvé prémie je 
propadná Č. 14611; -srov, č. 7874, 12194. ' 
st~any mohou Il\Imluviti, že smlouva trvá dále, i když nebyla první pré
tme v poropadné lhůtě zaplacena č. 14611; srov. Č. 11155. 
byla-,}i doha splatnosti první prémie smluiVně odsu!1uta, jest počítati 
d'Ůbu, v niž jest uplatniti soudně -oMok na za-placení prémie, ode dne 
nově smluvené splatnosti Č. :14611. 
U'stanovení pojistných podmínek o zániku pojistné smlouvy pro neza
placení pojistné prémie v dodatečné Ihůtě se nevztahuje na případ ne
byla-li zaplacena p r v 'll í -prémiová splátka ·č. 14812 (Úr. sb, Č. 2385); 
srov. č.6691, 11431. 
st~novi,ly-li pojistné podmínky, že .při prodlení s placením prémie má 
pojistitel pdvo pova-žovati smIouvu za zrušenou nebo podati do dvou 
~-ěsíc~ ž.alobu na zaplacení pojistného, nezanikla pojistná -smlouva tim, 
ze. pO'jlshtel zažalov.a~ pojistné až po uplynutí dvouměsíční lhůty, lze-li 
z Jeho chování usoudiN, že na smlouvě trvá č. 14893.. 
kdy ru.Čí .. pojišťovna, -která poskytla pojistníkovi poshovění v pla,ceni 
první 'pOJistné prémie a zároveň t. zv. prozatímní Cprovisorní) kryti, 
byla-lil v doihě 'p'S)sh,ově~~y zyá~radní prémLe sje9:?ána dodatková pojistná 
smlouva o rozslrenl PO]llstem na nehody z 1tcasti na automobHový<ch. 
závodeoh Č. HíÓ93. 
-nebyla-li pojis.tníku před obdržením pojistky známa vyše prémie jest 
v prodlení s jejím placením teprve ode dne, kdy obdržel poÚstku 
Č. Hi080. • 
~ vý.kla?u ustanovení' všeobecný-ch poj,istných podmínek, že pojistník 
~est povm.~n zapra,viti první prémH s vedlejšími poplatky v době která 
jest v pOltstce stan'Ůvena jako počátek pojištění č. 16334. ' 
jestliže počátek .pojištění podle poji-st'ky nastal dříve, než byla pojistka 
vystavena a pOjistníku doručena, a tím se splnění takového ujednání 
o době splatnosti první prémie stalo nemoŽln~rm, nelze pokládati celou 
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pojistnou smlouvu za neplatnou pro nemožnost plněni (§ 878 obč. zák.), 
nýbrž jest neplatné toliko ustanovení o době splatnosti první prémie; 
v takovém případě nastává splatnost prvmí' prémie ihned, t. j. bez 
zbytečného pr.ů}ahu po. uza?ř~ní pojist~.é s,ml9uvy (~or1!čenío pojistky 
pojistníku); zazaloval.;1t pOjiStItel prvm premll v urcen~ Ihute podle 
zákonné splatnosti, nelze míti za to, že pojistitel odstoupil od smlouvy 
Č. 15~34.· 
následky neplacení následné prémie (§ 29): pojišťovna nemŮ'že uušiti 
smlouvu, zaplatil-li pojistník prémii teprve po třicetidenní lhůtě, ,nevy
vozovala-li tento důsledek ani v dřívěj-ších případeoh, kde pOjistník 
platil 'Prémii rovněž až :po třicetidenní sečkavacÍ lhůtě Č. 13927_ 
chce-li pojišfov-na (při životním poji:štění) vyvoditi důsledky z OpGZ
déného plnění prémie, musí tak učiniti ihned, jak o zaplacení zvěděla, 
a nesměla čekati, až zvěděla o. smrti pojistníkově č. 13927, 
poskytla-li pojišťovna ve všeobecných pojistný'ch pod-mínl~ách ~( zapra: 
vení -následné prémie vyčkávací lhůtu s tím, že, nebude-ll v teto lhůte 
zaplacena zů'stane povinnos.t pojišťovny k náhradě ode dne splatností 
prémie p~ dobu prodlení v klidu, a zaslala-li pojišfovna upomínku o za
placení následné prémie se složenkou poštovního šekového úřadu ne 
přede dnem splatnosti, 'ný?rž o. něko!ik dní pozd~ji. ne:l!~í poji~ťovn~ 
za pojistno.u příhodu, .ktem nas~~la pred ~a~.l3'cellIm. premle, zbyv.~lo-l! 
pojistníkovi ještě dosti času pOjistnou premn zaplahh do. dne pOji'stne 
příhody Č. 14220; s<ov. č. 8e79, 11011. . 
pojistitel, kter)" se rozhodl vyV'oditi z pojistníkovoa prodlení v,Placenl 
následné prémie zrušení pojistného poměrru, se múže dohodnouti v pro
dlévajícim pojistníkem, fe pro t~ntokráte ~áfO'~Y .ty .nenas.t~no~ č. }585y3. 
dohoda o poshovění v 'placem . n~~led~.e premte ~es~. ucmnaJ , !rebaze 
k přijetí pojistníkova shbu zaplahh naslednou preml1 do urclte doby 
došlo se strany pojistitele až po uplynutí tříměsíční' lhůty, do níž bylo 
podati žalobu o zaplacení prémie č. 15H53. 
úmluvy (doložky) p.růpadní (§ 32 zák. ° poj.· smlouvě): následk~. po: 
rušení pojistníkovy závaznosti) vzniklé pře d ~ do:stavemm .~e, POl~stn~ 
příhody (§ 32, odst. 1 a 2 zák. o poj. smlouve): neobsahuJI-ll 'Pollstn~ 
podmínky, výsíoyné, ustanov~ní, žye poji~~~fk jest P9vine,ry.y .Y1:žádatl 
,si .za trvani pOjlstneho pome-ru pred vel1Í1'm v druhe pO]lštelll svo
lení pťtvodní pojišťovny, ani že pojistník jest povinen o'hlásiti po
],išfovně, že uzavřel pojilštění týehž věcí u jiné pojJ~ťovny, nemů~e 
si pojišt'ovna v podmínkách ustanoviti, že vejitím p01istníka do dVOJ
ného pojištění zani-kají její z.ávavky Č, 13891. 
nemůže-ii pojistník dokázati, že -porušil zavaznost, uloženou mu 'Y § 32, 
odst 2 zák o poj. smlouvě, bez viny, jest přesto oprávněn zbaV1ti p-ni
padn-í doložku účinnosti' námitkou a důkazem, že· porušenÍ- závaznosH 
nemělo vliv ani na vznik pojistné příhody, ani na objem pojistitelova 
plnění Č. 13906; sr,ov'. Č. 5777 (týkající se odst. 3 § 32). 
ustanovení všeobecn~rc:h pojistný'ch podmínek, ohsahující úchyLku od 
ustanovení § 312, -odst. 2 zák. o poj. smlouvě v nepro~,pěch pojistníka, 
nejsou závavná Č, 131006. 
nen'í povinností pojistitele, a<by !1amítal, že opoJ?inuH' o!nám~ní o do-:; 
pojišténí mělo vliv .na jeho povmnost k smlu.vmmu pluení, ny'hrž musl 
jen dokázati že pojistník porušil oznamovaCÍ povinnost a že důsledkem 
toho pozbyl,' podle prfipadní doložky nároku na ná~radu; chce-li se po
jistník zprostiti viny -nebo se omluviti, musí dokázati nevmu neb omluvu 
a nepO'daří-'li se mu to, jest jeho povinností dokázati, že· přes to jest 
j~ho nár0k po právu proto, že bud' závaznost vyžádati si svoleni po
jistitele nebyla převzata z důvodu zmenšení nebezp~čí nebo k zame: 
zení vyššíhO' nebezpeči, nebo že pOfU'šení závaznosti' nemělo vliv atll 
na vznik pojistné příhody, ani na objem plnění č. 13906. 
podle ustanovení všeo'becných pojistn)'-ch podmínek, shodného s § 32 
zák. Č. 501/1917, musí !pojistitel, OdVo.lává-li se na průpadní doložku 



460 

j. 

Pojištění smluvní (zák. č. 501/1917) 

pro porušení bezpečnostního smluvního ustanoveni, dokázati, že po
]lstnfk takov)r předpis porušil a že se poFstitel v měsíční lhůtě, kdy se 
dovědě·1 o porušení oné závaznosti, na průpadní doložku odvolal aneb 

v téže době pojistnou smlouvu vy-pověděl; nejde o nepřípustnou no
votu (§§ 482, 504 c. ř. 5.), uplatnil-li pojistník teprve v opravném říze-Ili, 
že pOjistitel tento důkaz neprovedl Č. 14147. 
kdy ručí navrhovatel s hlediska § 32, odst. 2 za nesprávne údaje, za .... 
psané jako jeho odpověď do pojistného návrhu jednatelem pojišťovny 
Č. 14870. 
ustanovení všeobecných pojistný,ch podmínek, že pojistník muže při
poFstiti pojištěný p·ředmět II jiného pojistitele jen se souhlas.em prvního 
POllstitele, předpokládá, že došlo k sjednání perfektní pojistné smlouvy; 
na~~al-li pojistný případ před tím, než byl přijat pojistný návrh druhým 
pOJistitelem, nemůže se první poJistitel dovolávati průpadní doložky, 
I když mu nebylo oznámeno, že nOV)1 pojistný návrh byl podepsán 
Č. 15285 (úr. sb.č. 2720). 
byly-li pojištěny proti požáru jednou pojistkou jednak nemovitosti (bu
dovy), jednak svršky, avšak bylo-li stanoveno II každé skupiny zvláštní 
pojistné, jde vlastně o dvě samostatné pojistné smlouvy; porušení ozna
movací povinnosti o množném pojištění jedné skupiny (svršku) se ne
vzt&huje svým účinkem na skupinu druhou (budorvy) č. 15434 -(Úr. sb. 
Č. 2827). 
lsti~é zamlčení choroby je tu jen tehdy, jestliže pojistníik, jenž o cho
robe věděl nebo musili věděti., přes to ji věd o m ě zamJ,čel v době 
sjednání :pojistné smlouvy č. 15594 (Úr. sb. č. 2936). 
pro otázku lstivosti nemají významU' skutečnosti, které nastaly poté, 
kdy pojistník učinil objektivně nespráv.né údaje č. 15594 (/Úr. sb. 
Č. 2936). 
kdy k porušení závaznosti uložené pojist-n1kovi, aby jeho údaje o sku
t~čnostech ydu,ležitých pro přijetí poj. nároku byly pravé a úplné a aby 
m,c vědom~ J;lezamlčel, stačí pouhé objektivně nepravé údaje o dotče-
nych skutecnostech č. 15799. . 
p~o otázk~, ~da rryají nastati násl'edky, stanovené pro případ, že pojist
mk neoznaml!' zmenu svého zaměstnání, nebo podstatné změny ve svém 
dosyavadním zaI11:ěstnání, není rozhodují:cí pouhá změna v dotčených 
smere-ch, nýbrž lest rozhodující to, jaký vlitv maji ony změny na ne
bezpečí úrazu co .. do jeho zmenšení nebo zvětšení; jinak jsou dotčené 
z~'eny, n~obsahuJI~li pojistné, podmí-nky něco jiného, pro pojistný po
mer bezvyz,namné c. 16222 (Or. sb. č. 3371). 
násll-edky porušení pojistn1kovy závaznosti, vzniklé p o dostavení, se 
pojistné příhody (§ 32, odst. 3 zák. opoj. smlouvě): stanoví-li vše
ohecné pojistné podmínky při pojištění proti následkům zákonné od
povědnosti, že se oznámení o pojistné příhodě má stMi do určité doby 
kdy třetí ,osoba mimosoudně při;vedla svůj nárok proti pojistníkovi 
~ platnostI, ne b o~ bylo-li pro čin, l11a němž se nárok zakládá, zahá
Jeno trestní řízení, Jest zahájení trestního řízení oznámiti do téže doby 
~~z ~řetele, zda poškozený mimos.oudní náhradní nárok již uplatňoval 
clh:mc, a nelze s oznámením o zaháje,ní trestního řízení čekati až dojde 
j. k pozdějšímu uplatňování náhradních nároků č. 13'6m~.' . 
pokud opominutí o-známení o zahájení trestního řízení nemělo vliv ant'na, 
~.jJ~tění P?jÍ-stné příhody, al11i na zjištční neb objem plnění- závazku po- ", 
j-l:stovny c. 136081. 
stanovÍ-li všeobecné pojistné podmínky, že ztráta pojistníkova nároku 
na náhradu škody. nenastává, když při vyšetřování škody úmyslně neb 
z y~rubé ne~b.aI9s~l.y u5Í'~ěná nesprávlná .~d.ánÍ nemělay v.Ev ani na zjiště-ní 
~,r.lhody, an~ na z]lstenl neb objem pOjIstItelova pInem jsou takto kva
hfJ.kovan~rn:.1 nesp~~~nými u?án~mi míněna jen ona,' která mají vliv 
v neprospech P.ollstovny, mkoh v neprospěch pojistníka; rozhoduje 
zda podle nespravný'ch udání by byla méla pojišťovna hrarditi více neŽ 
byla ,povinna h·raditi podle pojistné smlouvy při správných udá~ích; 
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pokud tomu tak není přiznala-li pojišťovna dusledkem nesprávný'ch 
udání z benevolence z; shořelé zboží, které bylo označeno jako pojist
níkovo vlastnictvi né-co více, než by byla za ně přiznala, kdyby bylo 
býva[.o správně u'dáno, že i osta.tní sho~elé y zboží jest vlastnictvím po-
jistníka a nikoliv zbo'žím ~o komls.e danym ~c: 13653 .. ,. . 
ustanovení § 32, odst. 3' zak. o 'pal. smlouve lest nutIcI praVidlo, ale Jen 
ve prospěch pojistníkův č. 143'52. , y , , 
pojem »přeháll1ění škody«; ztráta nároku pr~.l?ř~,hán~~}, sk?dy y nastav a 
jen, byla-li škoda přeháněna obmyslně, a to pn jejlm Z]lstovam c. 14623. 
pojistitel se nemúže dovoI,ávati průp.ad~í .doložky r.ro pO'fU~~ní ozna
movací povinnosti poj.istmkem, owamll-h mu. pOJlstn~ou pnhodu na 
místě pojistníka sám poškozený č. 15339 (IUr. sb. c. 2756); srov. 
Č. 16511. .. 
význam nesprávných údajů pojistníkových, učiněných pOjistiteli po po-
jistné přihodě Č. 15448 (úr. sb. č. 2840); srov. Č. 5777, 12582. . 
v § 32, odst. 3 zák. o poj. smlouv~ ,~e ní. stano.vena 'pr~padná lh~t,l 
k U' P II a t,fl ě n í n á r o k -u z porusel11 povinnosti, vzmkle p o do::;ta-
vení se pojistné pří.hody č. l573R .. 
pojistitel se může domáhati vrácení pojistú}é náhrady, vyplace.né, POJI~~
níkem p o s t II P 11 í O'V i, je,~ tellda, 'by!-h 'postupmk nepostlvym pn-: 
jemcem postoupené pohledavky v dobe postupu a v dob-e vyplaceni 
řečené pohledávky č. 1'57'38; srov, Č, 6689, 12726. 
výplata pojistné sumy: vyplatil-li pojistitel pojistnou ná:hrad~, maje za 
to, že je k tomu povinen, kdežto ve skute~nosti k ,tom~ povmen ~eb~l, 
jest oprávněn žádati na poj i s t n í k -o v I vrácem cele vyplacene na
hrady Č. 15761. .", . , " . 
poji.stitel není zavázán k plnění am -do vyse skutecne skody, porusll:h 
pojistník při po-žárním pojištění věcí jednotnou poji'8t~Oll ~ávaznost! ze 
veš ker é jeho údaje o škodě mají býti správné a uplne pod zi-ratou 
nároku na vyplacení pojistky č. 15761. 
pouhá ztráta pojistníkova nároku na pLnění pro po-rušení oznámení zá: 
va.znosti nemá v zápětí zrušení pojistné smlouvy; jen tehda, může-ll 
pojistná příhoda nastati jen jednou, se ztráta nároku na plnění z U've
deného důvodu rovná zrušení pojistné smlouvy pro ztrátu zájmu na 
pojištění č. 15769. .. ... ...... .
jde 'o hrubou ,nedbalost, neoznámll-h pO'llst11lk, pOjlshtelI pOjistnou pn
hodu z důvodu že nevěděl, že se pojistná smlouva týká odpovědnost
ního poji'Štění, 'a nárok na náhradu prop~dá, mě-!o-li v o~ožděné hlá~en.í' 
v zápětí, že si poji~titel ~emohl. zjednati ~V'l~svtnlm setrením skutecny 
základ pro posouzem, zda Je povlllen k pInem c. 15826. 
hruboU' nedbalost (v pojistném smyslu:) nelze spatřovati v tom, že po
jistník uskladnil' na půdě slrumu ve vzdál~nosti 1 m až 1 m 50 cm, od 
komína a kouřového vedení, ani v tom, ze byl odsouzen pro toto Jed
nání pro -přestupek podle § 459 tl'. zák., nebyla-li tím přivoděna po-
jistná p-říhoda č. 16084. y . v 

pojistník ,není v prodlení s přijetím p'la:cení, třebaže' vyslo naJevo" ze 
jde o poměrně nepat~,ný ~bytek u. dopl<lJceni a že se te~t~. ne~~plate~ 
týká jen zach-raňo'Vaclch utrat, o nlchz byl spor. 'pokud JejIch ,cast ma 
pojistile1 hraditi ,f. 17272. 
pojišťovací 'jlednatel -(agent), zprostředkujicí zmocněnec: usta.novenie 
smluvy medzi poisťovňou a jej agent-om pre požiame poistenie, že 
agent keď vystúpi zo služieb pois,rovne, nemá nárpk na províziu z po
istnél{o po- jeho vystúpenÍ' zo služby, nepriečf sa dobrým mravom 
Č. 15094 (Úr. sb. Č. 2572); smv. rozh. býv. uh. kúrie Č. 1369/1889, 
a úr. sb. Č. 21'25. 
pohnul-li zprostředkující pojišťovací jednatel (.před ú6nností zák. o pot 
smlouvě č. 145/1934") pojistníka k sjednání pojistné smlouvy! nema 
jeho ústní ujišt'ování, třebas nesprávné, vlivu na relativní platnost po
jistné smlouvy, jesUiže nebylo .pojato do pojistného návrhu č. 16953. 
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pouiil-:~~ zprostředkují'cí jednatel při sjednání smlouvy lsti a jestliže 
s~ ~ POll,sťovna, nebo . osob~ za ni oprávněná k právnímu jednánÍ' se 
Zllcastmla na jeho lstivém Jednání nebo o něm v době při,jetí pojistného 
návrhu věděla nebo věděti musila, má i omyl pojistníka v pohnutce vliv 
na platnost pojistné smlouvy č. 16953. 
omyl je včas vysvětlen, stalo-li se tak, dokud pojišfovna nejednala již 
v důvěře v prohlášeni pojistníka. a neučinila ještě žádné právní neho 
hos{?odářské opatřeni č. 16953.. 
Pf?ji~t~n! proti škodě: proti k r ád e ž i v 1 o II P áll1 í m: pojem »pře
~anem ~kody«; ztráta nároku pro přehánění škody nastává jen, hytla-li 
sko'da preháněna obmyslně a to při jejím zjišťování Č. 14623. 
bylo-li pn pOjištění proti krádeži Vloupáním -ustanoveno ve všeobecných 
ppjistný'ch podmínkách, že peníze se pokládají za pojištěné, jen pokud 
Sl o, mch pojistník vede trvalé p'řesné záJpisky jest vedení takový'ch 
zápisků po'kládati za výslovnoU' podmínku, pod kterou pojistitel ručí 
za ztrátu peněz č. 15315 (IOI. sb. Č. 2734). 
Y žádosti za sniženi poji'stné sumy a prémie pro další pojistné období 
jes.t uvésti -určitý skutkový podklad nutný pro posouzení a rozhodnutí 
pojistitelovo Č. 15819. 
k. výk,ladu. ustan~veni všeob. pojist. podmínek: »pokud není nic jiného 
uJednano, zahrnUje v sobě pojištěni jen věd, které pojistníkovi náleží«; 
podle uved. ustanovení všeob. poj. podmínek se pojištěni proti krádeži 
v I o -ll! pán í m vztahuje i na věci, koupené pojistníkem s výhradou 
vJastnktví prodávajícího ai do úplného zaplacení kupní ceny č'. 159Q2; 
srov. č. 5391, 6418. 
zá,:azek společníkŮ' Výdělkové společnosti obecnoprávní (§§ 11715 a další 
obc. zák.) k zaplacení pojistné prémie při pojištění' proti škodám jest 
nedHný, je-li pojištěna věc náležící jim vespolek a závisí-li jejiCh nárok 
na plnění z pojistné smlouvy na zaplaceni ceIé pojis.tné prémie č. 16046; 
srQv. Č. 13,8118. 
~ vykla~u ustanovení všeube'cných ,pojistných podmínek, že pojistník 
lest povlI.Ien zapraviti první prémii s vedlejšími poplatky v dO'bě, která 
Jest v pojistce stanovena jako PO'čátek pojištění č. 16334. 
m.nožné pojištění: byly-li pojištěny proti požáru jednou pojistkou jed
nak nemovitosti (budovy), jednak svršky, avšak bylo-li stanoven) 
~' k~ždé skupiny zvláštní pojistné, jde vlastně o dvě' samostatné po
.11stne smlouvy a porušení oznamO'vaCÍ PO'vinnosti O' množném pojištění 
jedné skupiny nemá významu pro ocenění Č. 15434 (IOr. sb. Č. 2827). 
dvoj":é pojištění (p ř i poj i š t ě n í): neo.bsahují-li pojistné p,odmínky 
vý~slovl11~ ustanovení, že pojistník jest povinen za trvání pojistnéhO' po
~eru pred vejitím v druhé pOjištění si vyžádati svolení pŮVOdní p'o'" 
}išťovny, ani že pojistník jest povinen ohlásiti pojišťovně že uizavřel 
p~jištění t~rC~I~ věcí ~. jiné pojišt'ovny, nemůže si pojišfovn~ v pQ:dmín~ 
k~ch sta~ovltI, že vejItím pojistníka do dvojného pojIštěni zanikají její 
zavazky c. 13G91. 
za,viněné způsobeni pojístné příhody viz -dále roz·h. č. 16084 po žár n í 
p'ojištění. 

výpovědní právo po pojistné příhodě (§ 61) viz též rozhodnutí tl § 65 
zák. o poj. smlouvě. , 
výpověď pojistl11ého poměru daná jednatelem společenstva které sjeď::: 
nalo pojistnou smlouvU! č. 14,673,. '\ 
byl-:1i podle ·pojistných podmínek oprávněn každý ze smIuvců k v)"po- / 
ve~l~ po 'nastalé ,po,jistné příhodě, avšak pojistník jen tehdy, odepřela-Ii 
POjlsťovna odůvodněný nárok na odškodné nebo obmeškala-Li se může 
pojistník tohoto svého práva užíti jen pro pojistný poměr, v němž se 
tyto ,po~:n~nk~. V}'pov:~di ~běhly> a nikoli též P,ro jin}f pojistný poměr, 
vyplyvalllCl z Jme pOj!stne 'Smlouvy č. 14762: (Ur. sb. č. 2348). 
u~~anoyujj-li pojistné podmínky, že pojistitel jest po pojistné pří-hodě 
pn~ode a po náhradě škody oprávněn vypověděti pójistnou smlouvu 
do Jednoho měsíce poté, kdy byla dána náhrada, jes,t pokládati za vý-
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pověď ve smyslu onoho ustanoveni p0i:istitelův písemný projev, že 
netrvá na platnosti pojistné smlou'Vy a že pojistkUl ruši dnem, kdy učinil 
projev, ve smyslu uvedeného ustanovení č. 16835. 
pojistníkova výpověď pojistné smlouvy není odůvodněna, byla-li uči!
něna ,po omylném odmítnutí nároku na plnění z pojistné smlouvy (pro 
O'pozděnost), ač pojistník věděl, že pojišťovna odmítá nár~k ten za 
zcela jiných skutkových pře-dpokladů! než které měl ·na mysli, on sám, 
a které odpovídaly skutečnosti Č. 17098. 
pojistitel nemŮlže jed II o s tr a n n ě suspendovati úči'nnost pojistné 
smlouvy, není-li jeho právo k této suspensi zřetelně vysloveno ve vše
obecných pojistných podmínkách Č • .15258. 
pokud lze usuzovati z prohlášeni pojistníka na do hod u stran o sus
pensi pojistné smlo-uvy č. 15258. 
přechod (postup) nároků na náhradu proti třetim osobám na pojistitele 
(§ 62): za.,platila-li pojíšťovna pojistníku pojistnou hodnotu za věc PO'
škO'zenou zaviněním třetího, -plnila materiálně i formálně vlastní dluh, 
nikoliv dluh cizí, a nejde o případy §§ 1358 a 14'22 o-bč. zák. č. 1327-2; 
SI'OV. Č. 4461, 7131, 17076. 
jde o platný postup pOlhledávky, je-li ve všeob. ,poj. podmínkách usta
noveno, že na pojistitele přechází pojistníkův nárok na náhradu škody, 
zp.ůsobené škůdcem Č. 15933. 
byl-li obsah. § 62, odst. 1 zák. o poj. smlouvě pojat do pojistné smlouvy, 
platí řečené ustanovení i při odpovědnostním pojištění, a to též co do 
postižniho nároku p,ojistníkova podle § 896 obč. zák. č. 17076. 
když pojistitel zaplatil za solidárniho spoludlužníka! který byl' u něho 
pojištěn proti následkům zákonné odpovědnosti, poškozené třetí osobě 
celý' dluh, k jehož zaplacení byl za'vázán i ne,pojištěný spo1.udlužll11'k, 
jest oprávněn domáhati se na nepojištěném spoludlužníku náhrady po
dílu; připadají.cího na tohO'to spotudlužník~, 'postoupil-,l-i pojištěný spolu
dlužnik svůj rozvrhovy' postižní nárok pojIstIteli č. 17076; srrov. č. 44161, 
71731 132T2. 
vymbhl-li si pojistník postihem na l11epojištěn6rn spolu.dlužníku příslušný 
podíl, připadající na tohoto spoludlU'žníka, mŮ'Že se pojistitel, který za
platil za pojištěného spoludlužníka, domáhati na pojistníku onoho podílu 
pro bezdůvodné obohacení (§ 1435 obč. zák.), a to i tehdy, kdyhy mu 
nárok ten nebyl postoupen č. ,17076. 
nedostatek zájmu na pojištění a jeho pominutí (§ 63 zák. o poj • 
smlouvě) viz též rozhodnutí II §§ 67 a 68 zák. o- poj. smlouvě. 
pojistník jenž ujednal pojištění proti následkům zákonné odpově-dnosti 
jako m.{jitel hostinství, nepoz;byl zájmu na pojištění propachtováním 
živnosti Č. 14534 (IOr. sb. Č. 2827)'; srov. Č. 7413. 
kdy nastává záni.k pojistného zájmu při pojištěni .motorového vozid.la 
Č. 152:14 (Or. sb. Č. 2664). 
pojistný zájem !nepomíjí již dnem ohlášky autodrožkáře dů,chodkovému 
kontroInímu úřadu, že dává automobil mimO' provoz, nýbrž teprve dnem 
úředni uzávěry podle § 56. odst. 2 z'k. Č. 198/1932 a § 27 vlád. nař. 
Č. 36/1933 Č. 15426 (Or. sb. č. 2825); srov. Č. 12421 a 16972. 
pouhým O'dhlášením provozu automobilového nezaniká pojistný zájem 
Č. 1'5428;. 
zci?ení pojištěných motorový'ch vozidel nemá v zipěti zrušeni pojistné 
smlouvy, sjednané koncesio1nářem, provozuje-li nabyvatel řečených vo
zidel autohuSOVOH dopravu (podnik) pod dosavadní koncesi bez povo ... 
leni podle § 7, odst. 4 zák. Č. 198/1932 Č. 1'5481. 
pouhá ztráta pojistníkova nároku na plnění pro porušení oznámení zá
vaznosti nemá v zápětí zrušení pojistné smlouvy; jen te-ltd,a, může-li 
pojistná příhoda nastati jen jednou, se ztráta nároku na plnění z uve
deného dů'vodu rovná, zrušení pojistné smlouvy pro ztrátu zájmu: na 
p_ojištční Č. -151,69-. 
při odoovědnostním pojištění nepřestává zájem na pojištěni dostavením 
se pofi,stné příhody, není-li jím vyčerpána pojistná hodnota a pojistná 
doba Č. 15769. 
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záiem pojistníka ,na pojištění kinematografického (biografického) pod
niku se šatnou nepomíjí tíru, že provoz podniku byl přemístěn do jiné 
budovy a že provozní zařízení i personál v novém místě částečně 
změněn, třebaže bylo nově zařízeného pod_uiku užíváno také pro jiná 
představení Č. 16547. 
zcizení pojištěné věci nemovité (§§ 64, 65, 66): vý'pověď, -která byla 
dána nabyvatelem nemovitosti pojištěné proti Ipožáru podle § 65, odst. 2 
zák. o poj. smlouvě, jest projevem dochůdným podle § 13, odst. 2 řeč. 
zákona Č. 13221. 
právní účinky výpovědi ,nastávají teprve dojitím výpovědi pojišťovně, 
byla-li výpověď odeslána ve lhůtě § 65, odst. 2 uveď. zák. Č. 13221. 
teprve dnem dojití výpovědi zaniká pojistný poměr nemovitosti a pře
stává ručení pojišťovny Č. 13221. 
pojišťovna má nárok na prémii za celé pojistné období, v kterém H 
výpověď došla, a to tak, že zcizitel ručí za celou prémii, kdežto naby
vatel jen za dobu až do dojití výpovědi zavčas odeslané Č. 13221. 
při přeměně pojištěné společnosti s. r. o. ve společnost akciovou po
čítá se lhůta k výpovědi 'PGdle § 65, odst. 2 ode dr.e, kdy byl proveden 
zápis nové akciové společnosti do obohodního rejstříku, nikoliv ode 
dne, kdy doručeno bylo usnesení o povolení .zápisu č. 13756. 

pokud jest účinná výpověď pojistného poměru, daná jednatelem pojiště
ného tpolečenstva (zák. č. 70/1873) Č. 14673. 
pokud pojišťovna, neodpověděvši po dlouhou dobu (osm měsíců) po
jistníkovi na dopis, jímž opětně prohlásil, že trvá na výpovědi, dané 
podle § 65, odst. 2 zák. o poj. smlouvě a odmítnuté pojišťovnou pro 
opozděnost, a vrátil pojišťovně zaslanou pojistku, s o u h I a s i I a se 
zrušením pojistné smlouvy Č. 14098. 
výpověď pojistné smlouvy, daná úst ně nabyvatelem nemovitosti 
ř e d i tel i filiálky p·ojišťovny, jest účinná, nebyla-li ihned omítnuta 
proto, že neodpovidá smluvené formě č. 14833'. 
záviselo-li odevzdání zcizené pojištěné nemovitosti na předchozím 
si'J.atku, bylo zcizovací jednání skončeno teprve tímto okamžikem 
č. 148'52. 
vý.pO'vě'ď pojištění, daná nabyvatelem nemovitO'sti před tím, než jest 
zcizovad jednání skončeno, není podle § 65, odst. 2 zák O' poj. smlouvě 
účinná a nemůže býti konvalidována Č. 14852. 
§§ 64', 65 zák. O' poj. smlouvě se nevztahují na případ splynutí spole
čenstvéIJ (pojistníka) s jiným společenstvem fusí Č. 14159. 
zcizení pojištěné věci movité (§ 67 zák. O poj. smlouvě): vif též judi- -
katuru II §§ 63 a dal. 
k výkladu § 67 zák. o poj. smlouvě č. 14301. 
oznámil-li pojistník ,pO'jišt'ovně zdzení pojištěné věci, aniž se zároveR 
zmÍ"nH o změně v úChově, bylo na pojišťovně, aby upO''Zornila zdzitele, 
že pojistná smlouva zaniká teprve změnou v úchověj neučinila-li tak, 
'Zabránila sama, že se včas nedověděla o změně v ú,chově Č. 14301. 
kdy nastává zánik pojistného záimu při pojištění silostro]e Č. 15214. 
neúčinnost výpovědi pojistné smlouvy, nedošlo-li mezi manžely k plat
nemu zcizení pojištěné věci pro nedostatek notářsk6ho spisU' č. 15750. 
úmluvy o pojištění vozidla, které nabude pojistník 
ll' r čit é dob y II a mís t ě' z c i z e n é ho: pokud pojistníkova při
hláška, která přihlašuje ve smyslu všeobecných pojistný'ch podmínek 
k pojištění nové motorové vozidlo, nabyté ve stanovené době potom, 
kdy přestal býti vlastníkem vozidla, na ně'ž se pojištění vztahuje, jest 
nárokem na uzavření n D v é pojistné smlouvy, nikoliv jep návrh-em 
na p o k rač o v á n í a na přenesení původní smlouvy -na nové vozidlo 
č. Dl7S. 
slovy pojistný·ch podmínek »nabude-li pojistník na místě pojištěného 
silostroje ... jiného sUostroje ... « lze rozuměti buď nabytí vlast-
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nidví nebo skutečný výkon provozu' novým motorovým voúdlem; 
podm'inka neni splněna již kupem n~v·éh,o moto!,ového v?:zidl,a be~ j~h? 
odevzdání a vzetí do provozu, pOjlstmkem, trebas P?11·stmk pnhlasll 
nové motorové vozidlo u policej. ředitelství Č. 14188 (Ur. sb. Č. 2391). 
stanovily-li pojistné pod'ffiín~'y, ~e se p,?jis~ný .P9~ěr přenese na »"nový 
silostroj«, jehož nabude pOjl~tnlk do .~est~ meslcu" P?tom, kdy ,,~restal 
b)'ti vlastnÍ~kem vozu, uvedeneho v pOJl~tne smlou~e, jest :oz~metl »~a
bytím nového silostroje« alespoll po.mer obdobny vlastmckemu pravu 
č.· 14828; v témž smysluč. 14188; srov. i č. 16374, 13173,. 9~39... . 
výklad úmluvy o pojištění jiného motorov~ho .Y"o~l~ta, kter~ Sl POJIS~~I~ 
opatří místo vozidla, na nčž se dosava;dm pOJlstenl v~tahule, .do U'rclte 
lhúty ode dne, 'kdy přestal b}'rti vlastmkem (provozn1m podntkatelem) 
dosud pojištěného vozidla č. 16374; srov. č. 9939. 13173, 14188, 14828. 
ustanovují-li pojistné podmínky, že po),~st"ní;c jest" pov.in~n .ihn.~d o~.lá,siti 
opatření si motorového vozid.ta k pO)lsten!."s, presny'ffil udaJt".u,rctt~ch 
skutečnosti, týkající.ch se VOZidla, a .. !~ ~Olllstovna, mu ~-o urc:t~, l~uty 
'po dojití přihlášky oznámí, zda .pOjl-stenl .. pr,? ,nove v,?z.ldlo prel~~a,. 8: 
neučiní-Ti tak že se má za to. že se v pO]lstem pokracU'je a ze pnJetlm 
pojištění se 'počíná ručení pojišťovny následujídho dne po doručení 
'ohlášky, nedošlo k, přev?du pojis~.~é~o. p"oměru na jiné vozidlo, neohlá-
~il-1i pojistnj,k nove vozl'dlo k pOllstem c. 16374. . " 
přechod pojištění vě~í ?~dic~~m (~'. 68 ,zák. o POl. sml~v,e): s~.rt p~ 
jistnikova nemá v zapeh zamk pO]lstne s.mlouyy prott nasled,!cum za
konně.- odpovědnosti z provozu motor. VOZIdla c. 14270; srov. c. 14699. 
smrtí pojistníkovou nezaniká pojistn)' poměr z poji~~né .smlouvy. prot~ 
následkum záJkonné odpovědno.sti z pr,?vozu hospodar~tvl, ncpommul-h 
zájem na pojištění č. 14699 (Ur. sb. c. 2302); Stov. c. 14270. 
požární pojištění viz též heslo: p o žár n í 'll á hra d. a. 
převzala-Ii pojišt'ovna ,dosu:d neúči~ná usta~ovení § 80" odst. 1, § 8'~1 
prvá věta a § 79, odst. 2 zak. o pOJ. sm~oyve do smluvn~o~ ustanovem, 
jest je vykládati podle smyslu z a k o n II y. c II u~.ta:lOVel11. c~ 13?v19 . , 
pokud propachtovatel rnemovitosti, který se yOjl~bl ~l:oh skone, ... kt~ra 
by mu vzni,kla při 'Zničení strojů, n~ nemo~.ly?stt pozare"m a .. op~tnypl 
jejich ,postavením, a jenl; se d?~aha .. ~~ p.oJlslov~e, .k-dJz popst!1a Pf!
hoda nastala odškodném, nemuze povstovna namlta'tI, ze shorele stroje 
nebyly jehO' ~lastnictvím, nýbrž vla~tni;ct~ím pachtýřů ~,že yrop~c'h:to
vatel podle pacht?vn,L s~lou~y ne~I.'p0Vlnen ,~ zn?v~zr!ze~ll shorelych 
strojů a k vynalozem nakladu na JejiCh montaz,. nybrz ze JSou k tomu 
povinni pachtý.ři, ani že propa'chtovatel sho!.el~ "stroje -dosud znovu ne-
zřídil a náklady na montáž dosud nevynaloztl c., 1~369. . ... 
pokud peněžní ústav, který má pohledávku z uverru proh majtteh ne
movi~osti ~ pojist~l. proti následkůn: .... P?ž~ru zaří~e!1í a ... zásoby v této 
nemovitostl, má zajem na tomto pOJIstenl a uzavrel pOjIstnou smlouvu 
ve vlastní prospěch Č. 13584. 
pokud pojistná smlouva proti ná'sled~ům, požáru, sjednaná jménem 

nezletikovým, vyžaduJe soudního schvalem Č. 14129. 

pojem »přehánění škody« č. 1462:31
; srov. Č. 128'99. 

přeháněním ... škody !~st ,rozuměti u~ání v~tši Ško"dt i?~ji~těných \~ěC,i 
opravdu pozárem z111cenych 'nebo poskozenych" nez ť1m JejIch skutecna 
škoda č. 14623. 
není přeháněním v pojistněprávním smyslu pou:e to, ~e pojistník .odha
doval škodu věcí skutečně zničených nebo poskozenych v dobre vlře 
výše, než je odhadl Hkvidáto-r nebo znalec č .. 14623. , 
ztráta nároku pro přehán'ění Škody na~tává Jen tenkrat, byla-li škoda 
přeháněna obmyslně, a to při jejím zjiš~ování .0.. 14623. . . 
tiyly-li pojištěny proti požáru jedn~u pojistkou Jedn~k, nemoylto~tt ~?U~ 
dOby), jednak svršky, avšak bylo-ll stanoveno u, kazde skuptny z,vlast11l 
poJistné, jde vlast.ně o dv~ s~most~tn~ ~o)istnft ~~lo.uvy; po~usem ozna
movací pov,innostt o mnoznem POjtstcm ledne skupmy (svrskťt) se ne-
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vztahuje svým účinkem na skupinu druhou. (budovy) Č, 15434 (Úr. 
sb .. Č. 2827) 

'----, ~.' vyplatil-li pojistitel pojistnou nihnidu, maje za to, že je k túmu po· 
vinen, kdežto ve skutečnosti k tomu povinen nebyl, jest O':právněn žá
dati na pojis,tníkovi vrácení celé vyplacené náhrady č. 15761. 
to, že pojistnik uskladnil na půdě slámu ve vzdálenosti 1 rn až 1 ID od 
komína a kouřového vedení a že byl odsouzen pro toto jednání pro 
přestupek podle § 459 tr. zák., nemá významu, nebyla-li Hrú přivod~na 
pojistná příhoda č. 16084. 

. je-oU pojistitel podle všeobecných pojistných podmínek prost závazku 
plniti z pojistné smlouvy jen tehda, přivodí-li pojistník pojistnou pn~ 
hodu úmyslně nebo hrubou nedbalosti, nestačí k z.proštění závazku po
Hstitele k plnění pojistné náhrady jen to, že pojistník sám založil po
žár, nýbrž se vyžaduje, aby byl za spáchaný čin odpovědenj tomu tak 
není, založil-li jeden z pojistníků požár stavení v choromyslném stavu 
Č. 16304; srov. Č. 82Z6, 9355, 4029. 5477. 
hrubá nedbalost druhého pojistníka-spoluvlastní-ka pojištěné ,nemovitosti 
(bud'ovy) není _ odůvodněna pouhým tvrzením, že dosáhl propuštění du-

i ,ševně ohorého spoluvlastníka z ústavu choromyslných na t. řeč. revers, 
a že o něho nepečoval tak, aby nedošlo ke škodě č. 16304. 
výklad pojistnych podmmek o splatnosti požární pojistky po skončeni' 
šetření o nevině a v)'ši škody, a vliv trestního hzení- na ,splatnost po
jistitelova pl1nění z požární pojistky č. 16636. 
povinnost pojistitele k výplatě požární pojistky nenastává již zproštěním 
pojistníka z ob-žaloby pro trestný čin, vztahující se na založení požáru 
pojištěné budovy, byla-li povolena obnova trestního řízení; roZ'hodujíci 
jest, jak se jeví trestní věc po hmotné stránce č. 16636. 
zákonné zástavní právo pronajímatelovo (§ 1101 obč. zák.) nepostihuje 
pojist~ou požární náhradu, kterou pojišťovna přiznala nájemci za sho
řelé svršky, vnesené do n.ajatý,ch místností Č. 158146. 
p.redavatel', kto-rý predal tovar s výhradoU' vla'stnickeho práva, nestáva 
sa ~ ked' bol tovhr zničený' požtarom - vlastníkům poistnej sumy 
z poistenia, ktoré ujednal s poisťovňou kllpitel' tovaru vlastným menOm 
Č, 171H~; stejně Č, 11698'; srov, jo č. 17122, 1'51846. 
vinkulovaním poistnej sumy v prospech tretej os.oby nezriaďuje sa es-te 
pre túto osobu záložné právo na poistn:ú sumu č. ľN 19j st~jně Ú-r. sb. 
Č. 2353. 
záložnéprávo na poistenú hnutel'nosť nevzťahuje sa aj na i.po,istnú sumU'; 
zálo-žný veritel' -maže sa, uspokojit' z náhradovej pohl'adávky proti poisti
tel'ovi leri v prí,pade, že ju 'z.abavil, a v poradí jej zabaveni'a Č. 17122; 
stejně Č. 11698; srov. i Č. 171)9, 15,846. . 
pojištění krttpobitní: k V~7pOčtU' smluvené spoluúčas.ti pojistníkóvy při 
-krupobitím pojištění č. 15286 (!Úr. sb. č. 2717). 
je ... li po.iistnfk povinen podle pojistné smlouvy nésti sám při každé škodě 
6% pojistné částky (hodnoty), nelze vzíti za základ této spoluúčasti 
celou pojistnou čá~tku (hodnotU') pla-din, nýbrž jen zlomek této -pojistné 
částky (hodnoty), připadající na část plodin, která byla poškozena 
Č. 15286 (Úr. sb. č. 2717).
Jak jest určiti, smluvenou pojistníkovu spoluúčast na škodě při krupo
bitní-Ol pojištění, ustanovují-li pojistné podmínky, že při každé, škodě 
,nese pojistník sám 5'% pojistné sumy, po případě pojistné hodnoty, 
vypadající na jednotlivý pozemek osetý toutéž_ plodinou Č. 17143. 
pojistníkovu spoluúčast n.elze odečísti od hrubé' úhrady, n)'brž jest ji 
odečísti od pojistné hodnoty· a zbytek pak jest základem pro vypočtení 
hmb;é náhrady, takže se výše pojistné náhrady ,řídi podle po.iistné hod
noty, zmenšené o čá::;tku, připadající na pojistníkovu spoluúčast č. 17143. 
pojištěnj popravní:. jestliže byla ta ustanoveni všeohecných pojistných 
podmínek· pro pojištění. zboží při dopravě motorovými, vozidly, -předpo
kláda'.lících, že pojistník jest sám dopravcem a vlastní-kem motorového 
vozidI(:)., up,ravena pto pojist-qíka, kteri' jest jen zasilatelem, ~špeditérem 
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ve smyslu čl. 379 obch. zák.) ?:vlá.štn~mi P?jisrným! pod~-~nka,mi, a to 
tak, že ono pojištění platí za p::po~enych vs~obecn~ch pOll~tnych 1?od
mÍ-nek, po ,případě psaných zvlast11lch 'P?dmm.ek a ze psane p~o'~!1l1!lky 
mají přednost před všeobec~ým~ podmm~aml, poku? se ?~dh~ul.l;-·Jest 
vylo'Žiti vzájemný poměr PO]lst-ny:ch podmwvek tak, ,ze zVl.~stfll.ml pod
m~nkami jsou vyloučena jen ta ustanovení 'vseobecn~c~ pO]lstnych pod
mínek, která. se na pojistníka - špeditéra - nehodl c. 16545. 
odpovědnostní pojištění (proti it~sledk~ z~~0!1n,é od~v~dnOSti) : 

. stanoví-li všeobecné _ pojistné po~mmk'y pn .pOJl?teru, pr~h ~asle.d~ůiffi 
zákonné odpovědnosti, že se oznamem ? Pv~]lstne pr~~od; ma sta~l dD 
určité doby, kdy třetí osoba, mimoso~dne pr!yedla sV~l ?arok 1?rob p~
jistníkovi k platnosti,,~, e b ?'. bylo-ll ,pro, cm, n,a n~!Dz ;;e n~ro~. za.
kiádá, zahájeno trest11l nzem, lest zahalem trestmt~.o r;zem o,:ma;mltl ~ 
téže doby bez zřetele, zda poškozený m,imosoudn~. n;~:hradflJ .naro~~ Jl~ 
uplatňoval čili nk, - nelze s o'Známen}~ o, zahal,em t,rest~l~O nzem 
čekati až dojde i k pozdějš~mu uplatňovam llahradmch naroku c. 13608. 
pokuď opominutí oznámení ~aháje~~ !re,stniho ří~ení neI?ě!o yliv ani na 
zjištění pojistné příhody, am na Z]lstem neb oblem pInem zavazku po-
jišťovny Č. 13008. . ..... • . • 
pokud pojistník má právní zájem podl~ § 22'8 c. r.. s. na zllJte~l, z~ mu 
přísllllší pojistná ochrana pro budOU-Cl, dosud ani neohlá-sene naroky 
třetích osob Č. 13696.. •••... " + 
obecní starosta} ]emuz byla, sverena· r~-dny!n zp~sobem spr,~va ,m~s.
ského biografu} provozovaneho v mezI ch obec~11lho h~spod,:~~'ryl" Jest 
oprávněn k sjednání pojistné smlouvy -o odpovednostmm palistem do
tčeného podniku, které. jest, obvyklé při provozován~ tak?yéh~to po.d
niku; pojistný návrh n~ní listinoy, ,která bY~iV !akovcm papade mUSila 
míti náležitosti, vytčene v § 55 ces: obe~. znz. c: 16547. ~ ~ 
byl-li obsah neúči.nného § 62, o,dst. 1 zak. o por. s~~ouve c .... 501jI9}7 
,pojat do pojistné smlouvv platI ono ustanovem 1 pn odpovednostmm 
pojištění, a to též co do po~tižnÍ'ho nároku pojistníkova podle § 896 obč. 
z~k. Č. 17076. . . b I' 'h 
,když pojistitel zaplatil za solidárního sP91udlu~ll1kat. ktery, 'Y' ,u ne ~ 
pojištěn proti následkům zákonné odp?v~dn?sh, p~~~k9z~ne tretI o~o?ě 
,celý dluh, k jehož zaplacení by'l: z.~'y~~n 1 nepolls!e-~y sp?ludlt:zmk. 
jest oprávněn domáhati se na nepoJ1~t~em spoludl.uz~lku .. ~~hr~dy po
dilu, ,při'P'adajídho na tO-hot~~ sl?0lt!,dlttzmk.~" po~t~upll-h r:O]lsteny .. spolu
dlužník svůj rozy;rhový postlzm narok po-llstIteh c. 110~6j srov. c. 4461. 
7731, 13272. . .... . •.•. I • . 
vymohl-Ii si pojistník postihem na nepollsten~f!1 spolud!uz!1lku pns ysny 
podíl, p,řipadajid na tohoto ~P?ludružní~<I', t?uze s~. popstltel, ktery ~a-

, ,platil za pojištěného spoludluzmka, dom~aha~l na -po}ls!mku onoho podd~ 
. pro bezdůvodné obohacení (§ 1435 obc. zak.), a to 1 tehdy, kdyby mu 
nárok ten :nebyl postoupen Č, 17076. 
minimální spoluúčast: lIstanD'vení § 1 vlád. nař. Č. 156/1927 jest pra-
vidlo f,utid Č, 13942. . .. , ..... , ... 
obsahují-li pojistné podmínky z doby platnostI dnv;ťJ]Slho, ~~'~l zruse
ného ministerského nařízení č. 222/1908, ustanavem OdpOfUl]lCl onomu 
vládní-mu nařízeni nel1ze se ustanovení toho ode dne účinnosti- vládníhD 
nařízení dovolávdti' nastala-li škoda! po účinnO'sti vlád. nař. Č, 156/ 
1927 (po 28. říjnu' 1'927'), platí o ní řečené 'vlá~ní, naří.~ení: ?ehle ... díc 
na: to, zda pojistná sml0l!va upravovala samopodIl pO'll-stmkuv pred 
účinnosti uved. vlád, -nař. Jinak c. 13~.2:." 'v •• • 

škodou, jejiL část musí :poji-stník hradlh z du-~odu s:pohn_~~astl, l~.st .len 
.ona část škody lltrpěn~ pojist.níkem, lder~ ,~epresa~uJ.e POJIst~OU JI-shr~~~ 
tato jistina jest -nejzazsí hramce, do- ktere lest pOjIstItel povmen hradILI 
škodu Č. 112.72. 
-pojistník, jemuž pojišťovna, při odpo,vědno,~tnít;n poiišt~nf .. odmítla po: 
skytnouti .právní ochranu ve sporech, zahalenych p:oti nem~ oso .. bamJ 
poš'ko{:enýml, jest v právni nejistotě v příčině toho, jak se ma v techtQ 
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sporech zachovati, aby snad nepozbyl nároku proti pojišťovně z po
jistné smlouvy a může se domáhati určovací žalobou odstranění tako
véto nejistoty č. 16183. 
pokud pojistitel při pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti 
nemůže, opírá-li po-škozený vznesené nároky z odpovědnosti pojistníka 
i o zákon i o smlouvu, odpírati pojistníku pojistnou ochranu proti ná
rokům, opírajícím se o zákonnou odpovědnost pojistníkovu, třebaže 
smlouva poškozeného nebyla předmětem ,pojistné smlouvy Č, 1369,6. 
pokud lze přesně rozlišiti, kolik připadá na odpovědnost pojistníka ze 
smlouvy a kolik ze zákona, a která 'část zastupování, poskytnutá po
jistníku poji,šťovnou ve sporu, při-padá na nárok poškozeného, vyvo
zovaný ze zákona, a která na nárok ze smlouvy č. 13696. 
útraty sporu: ku ktorému došlo na príikaz poisťovne, poistivšej majitel'a 
auta proti povinnému ručeniu (poistenie zOdpovednostné) medzi ma
jitel'orn auta a osobou utrpevšou úraz musí celé hradiť poisťovňa, a to 
i vtedy, keď je v ňom požadované vyššie odško:dné, než koYké bolo 
,poistené; ustanovenia všeobec . .poisťovacích podmienok, že ak má po
istenec podl'a zákona alebo smluvy sám znášať časť škody, hradia, po
isťovňa a poistenec útraty sporu v rovnakom pomere, nemožno roz
širovať na tento pripad č. 14918 (Úr. sb._ č. 2423); srov. č. 12200. 
právní 'zástupce pojistníkův 'nemůže od pojistníka požadovati útraty 
sporu, jestliže věděl, že ho podle pojistných podmínek (podle nichž 
útraty sporu, vedeného na podnět pojistitelúv na jeho poukaz, hradí 
sám pojistitel) jmenoval pojistitel zástupcem pojistníkovým a že po-jist
ník podepsal plnou- moc na příkaz ,pojistiteltlV' Č, 14691 (-Úr. sb. č. 2297). 
zavázala-li se pojišťovna ;hraditi .útraty z nároků, uplatněných proti po
jistníku, a to poměrem jich k pojistné částce, pokud ji převyšovaly, jest 
pro výpočet jejího útrato'vého závazku rozhodující v~rše nároku, jaká 
byla podkladem pro výpočet útrat č. 14738. 
pokud se pojistitel nedopustil zavinění tím, že -nedal podnět ke sporu 
pojistníka s poškozeným ,č. 17272. 
smluvní poJištění proti následkum zákonné odpovědností a: d v o kát Íl 
č. 16737. 
ustanovuji-li všeobecné pojist-né podmínky, že pojistníkova spol1Jlúčast 
činí určitou 'kvotu (25%) z každé poskytnuté náhrady škody a ze vše,ch 
placený útrat, vztahuje se tato účast na všechny útraty, a to jak na 
útraty, k .jejichž zaplacení byl pojistník uznán povinným, ta:k na útraty 
právní'ho zastoupení pojistníkova č. 16737. 
mot b r o v á voz i d I a: kterým okamžikem -nastává zánik zájmu na 
pojištění .proti následkůlm zákonné odpovědnosti za provoz motorového 
vozidla 'č. 15214; srov. č. 15426, 15428. 
je-li podmínkou ručební- Ipovinnosti pojišťovny, že ř,idič ustanovený po
jistníkem musí míti úřední vůdčí list, jest výrazem »úře-dnf. vůdčí list« 
v poch)'lbnQstech rozuměti úřední vůdčí list vůbec, nikoliv úřední vůdčí 
list, opravňujíd k -vedení toho druhu vozidla, které b-yl'o pojiště'no 
č . .13-547. ~-

výklad pojistných podmínek, po-dle nichž nemají b~rti hrazeny šk"dy. 
- které se přihodí př,i jízdách, -při nichž jsou doprav,ovány osoby za plat 
či 'bezplatně s výjimko-u zaměstnanců pojistníkových, určených k sklá
dání a nakládání zhožÍ; uvedená výjimka neplatí pro manželku. poji-st
níkovu, i ~dyž jest spoI-umajitelkou závodu.; úmluva tohoto obsahu se 
nepříčí ani předpisu § 10, odst. 2' pojišťovacího regulativu (min. nař. 
ze dne 5. března 18'96 Č. 3.1 v doslovu nař. z 29. prosince 1917 č. 521 
ř. zák,), ani dobrým mraVŮm Č, 15240 (Úr. sb. č. 2669). 
pojištěním proti povinné odpovědnosti za škody, zpu-sobené osobou 
zkou.šenou a oprávněnou k jízdě s těžk}'m nákladním automobilem, ne
jsou k'ryty škody, Zipůsobené řidičem takové-ho- motorového vozidla, jenž 
byl podle vů'dčího listu oprávněn k řízení jen osobního nebo lehkého 
nákladního automobilu č. 15576 (Or. sb. é. 2926); srov. č. 10999, 15987. 
15906. 
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zda byi řidič motorového vozidla v ~ob§ n.ehody ?právněn ,k je~p ,ř~zení, 
rozhoduje jen to, byl-li úředne opravnenym nosItelem prava ndItl vo
zidla určitého druhu č. 15906. 
skutečnost, že osoba řidící vozidlo byl~ o~ráv~ěna !ídi!i u~čitý druh 
pojištěného moto'fOvého vozidla, lze dokazatl~.n~J~n VUdCl'ffi h.gote~, ~le 
i jinými průvody, z nichž vypltyá, ,že byl ndlC? vys~av.en VUdCI h~t, 
opravúující ho v době ~e:hody !{ .:lzem VOZidel s ,,:ytbusn~:n:I motory, a ze 
řečený list nebyl odvolan a am !ma-k nepozbyl UCtnn~sŤ1 ~. 15~?6" 
ak v podmienka,ch v smluve o zo~poved~ostn.orn pOlstem maJ1te!a mo
torového vozidla čo do osoby vodlca VOZIdla Je len to ustanoveme,. aby 
táto o~·oba »bo-la v držbe vodičského Iistu:«, poisťovňa -nie je opráv
nená ;doprieť plnenie sm-Iuvy z dovodu, že ,vodič vozi~la.v, čase ne
hody nebol ešte 21ročný, ktorý v~k je st~~ove~ý vvpohceJnych, pred
pisoc:h pre vodičov voziedel vereJne pouzlvanych c, 15987, (Ur. sb. 
č. 3184); srov. č. 15576, 10999. 
kdy ručí pojišťovna, která poskytla pojistníkoyi ~oshov~ní v, place~í 
první pojistné prémie a -zároveň t. zv. prozatlmm (provlsorm) ~rytI! 
byla-li v době poshovění základní prémie sjednána dodatková pOllstna 
SJ11!ouva o rozšíření pojištění na nehody z účasti na automobilových zá
vodech č. 15593. 
k výkladu ustanovení pojistných p,odmínek p:o odpoyědnost~~ t>oji~těllí 
škod z pro- v o- Z li' mot o r o v y ch v, o Z I d ~.l, ~e z pOj1'sten~ JS~u 
vyloučeny nároky ze škod, zpúsobenych ,po]lstmkem v »opllostI« 
č.1~~. . .• 
užívají-li pojistné podmínky jen všeobecně výrazu' »OpI~ost«, amz sta
noví nějaké stupně opilostI, jest usta:nove~í t~ nejasné (§ 91'5, drl!~~ 
věta, ohč. zák.); předpisu § 38, odst. 1 zak. c. 81/1925 nelze tu UZll! 

č. 1~89. 
jestliže 'podle pojistné smlo~uvy (pojis.tný~h pod:mí-~~k) o P?jištěnf proti 
následkům zákonné odpoved-nosh za poSkOZeTII clZlho majetku, p.rovo
zem motorového vozidla jest pojistitel povinen zprostiti pojistníka 
škody odvozené ze smluvně označeného zdroje nebezpečí (z provozu 
motorového vozidIa), jest poiištěním kryta nei~n ško~.a" vzniklá roz?i
tím ale j. škoda která vznikla výbuchem a ohnem na lmem motorovem 
vo;idle následk~m srážky s poji'stníkovÝ;r? v~}Zid~em, a !o v~'ez zření na 
to zda oheň nebo výbuch vznIkl na PO]lstll1kove strane, Cl zda se tak 
st~lo :následkem srážky na straně druhého vozid1a č. 168:65. 
ustanovují-li ,pojistné podmínky, že yojIstitel neru~í. za. nároky z po: 
škození věcí ohněm, výbuchem, kourem atd., vylucule toto us~anovem 
cel é nároky z důvo-du poškození věci uvedeným způsobem Jen jak? 
samostatné nároky, t. j. k~eréo vznikly ohněm ~eb~ ,:ýbuc~,em ~amost~t~e 
a nikoliv jen jako pouhy dusledek a pokracovam -ve skode, ktera Je 
součástkou celkové škody č. 16865. 
ustanovují-li pojistné podmínky, že jest po-dmínkou pro uv~d~ni .p?
jištění do klidu z důrvodu z~slaven~ provC!zu, ah~, by!o 'prok~ano, ze 
byla úřední značka 'ffiotoroveho vozIdla' vracena pnsluiSnemu uradu, ne
nastává klid -pojištění, jsou-li splněny jen podmínky, stanovené v § 69, 
odst. 1 zák. č. 77/1935 č. 16972. 
byla-Ii pojistná sr;tlouva, jejíž součá~tkou .. s"e vst,ato ,ustanovení sc.hválené 
mínisterstvem vmtra z roku 1930, ze pO]lstem ma platnost jen tehdy, 
byl'o-li motorové vozidlo nebo ieho typ úředně zkoušeno a schváleno, 
sjednána před účinností § 7' zAk. Č, 81/1935, nemá vlivu na platnost 
pojistné smlouvy že pojišťovna omezila své nebezpečenské risiko podle 
§ 7 odst. 2, zák: č. 81/193,5 a § 42 vlád. nař. č. 203/1935, nýbrž stačí. 
že bylo vyhověno předpisům min, nař. Č, 81/1910 ř. z. č. 16972, 
kdy nenastává zánik pojistného zájmu při zcizení pojištěného motoro
vého vozidla č. 15214 (Or. sb. č. 26&4). 
poH-stný zájem nepomíjí již dnem ohlášky autodrožkáře důchodkovému 
kontrolnímu úřadu že dává automobil mimo provoz, nýbrž teprve dnem . ' . 
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úřední uzávěry podle § 56, odst. 2 zák. Č. 198/1932 a § 27 vlád. n·ař. 
Č. 36/1933 Č. 15426 (Úr. sb. Č. 2&25). 
pouhým odhlášením provozu automobilového nezaniká pojistný zájem 
č.I5428. . 
zcizení pojištěných motoro'vých vozidel nemá v zápětí zru~ení pojistné 
smlouvy koncesionářem sjednané, provozuje-li jejich nabyvatel auto
'busovou dopravu (podnik) pod dosavadní koncesí bez povolení podle 
§ 7. odst. 4 zák. Č. 198/1932 é. 15481. 
smluvní pojištění proti následkům a.dpovědnm::ti z provozování pod
n i k u Č. 16630. 
jestliže jest podle všeobecných pojistných podmínek předpokladem 
oprávnění k vý'povědi pojistné smlouvy přeji mate lem podniku, aby byl 
podnik ,plivodnírn majitelem zcizen, pronajat anebo na základě podob
ného poměru převzat třetí osobou, jest pod pojem »podobný poměr« 
podřaditi jakýkoliv převod provozu podniku na třetí osobu" jež provo
zuje dále podnik na svůj ú,čet a nebezpečí č. 16630. 
stal-li se takovýto převo-d podniku na novou akdovou společnost, počíná 
se výpovědní lhůta teprve dnem zápisu nově založe,né akciové společ
nosti do obchodního rejstříku; jest nezávažné, byl-li den tohoto zápisu 
uveden v rejstříku tom nedopatřením při; zapisování'nesprávně č. 1'6630. 
k pojmu poj i s t II é pří hod y; rozlišení pojistné příhody od škodné 
události Č. 15769, 15826. 
sml'uvní pojištění odpovědnostní z u b n rh o tec hni k a č. 16733. 
je-li ručení pojistitele podle poHstné smlouvy omezeno' jen na takové 
zákroky pojistníka, které provádí jako zuhní technik v mezích opráv
nění stanovených zákonem č. 30.3/1920 pozměněným zákonem č. 171/ 
1934 ve znění vyhlášeném v příloze vyhlášky č. 172/19'34, jsou po
jištěním kryty nehody při vytahování (extrakci) zubů a kořenů jen 
tehdy, jestliže bylo ú čel e m oné jeho činnosti provedení umělé ná
hrady zubLI nebo chrupu a extrakce zubů byla jen pro st ř e d ke m 
k dosazení onoho· dalšího účelu, nikoli však i nehody, které s.e staly 
,při vytahování zuhů, jehož účelem bylo vyléčení nebo odstranění bo
lestivého zubu, a opatření umělé náhrady k opatření náhradního zubu, 
mf!.stku nebo rprotézy hylo jen důsledkem dotčené činnosti č. 16733 (IUr. 
sb. é. 3719). 
»skutečností odúvodňujíci nárok třetí osoby« ve smyslu všeob. pojist
ných pOdmínek a § -124, odst. 3 zák. o poj. smlouvě je taková skuteč
no-st, která obsahuje všechny zákonné předpoklady pro vznik nároku 
na náhradu škody, zpúsobené třetí osobě, t. j. bezprávný čin, zavinění 
skutečné nebo zákonem předpokládané a ,příčinnou souvislost činu se 

škodou z t0ho vzniklou č. 16021 (Úr. sb. c. ~~224). 
dověděl-li se 1}Jojistník o tom, že třetí O'sobě byla způsobena v jeho 
hoHčské,m závodě při provádění manikury tělesná škoda a o uplatňo
vání náhradniiho nároku z dotčené škody proti němu teprve po zapla
cení ,pojistné prémie, zapravené po upl.YInutí dodatečné lhůty, jest po
jistitel zavázán k plnění z pojistné smlouvy ~. 16021 (UL sb. é. 3224)_ 
»třetím« podle § 127, odst. l' zák. o poj. smlnuvě jest osoba poškozená 
provozem motorového vozidIa. č. 14:4110. ' _ 
pojistitel si nemdže z náhradové pohledávky .pojistníkovy, kterou si d,l1 
poškozený přikázati podle § 308 ex. ř., sraziti zadržené splatné prémie 
i z ji n Ý c h pojistn}'ch smluv poj,istníkových č. 14595; srov. Č, 109174. 
pojistitel se nemů'že dovolávati průpadné doložky pro porušení ozna
movací povinnosti po~istníkem, oznámil-Ii mu ,pojistnoU' Příhodu na 
místě pojistníka sám poškozený Č. 15339 (Ol'. sb. 'č. 2756); srov. 
Č. 16511. 
pojistníkovo opominutí domáhati se II soudu svého nároku z pojistné 
smlouvy o 'odpovědnostním pojištění ve lhdtě ur'čené pojišťo.vnou, od
mítajicí hraditi Š'koduJ vzniklou z pojistné .příhOdy, nemá v' zápětf zánik 
zákonného zástavního práva .přís.lušejícího .poškozenému:; to platí ii při 
pojistníkově pmušení oznamovacích závazností, uloženýc;h mu po na-
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stalé pojistné příhodě, splnil-li ,ony oz?a~;lO'y~\cí závaznosti poškozený 
sám Č 16511' srov. Č. 15339' (Ul'. sb. c. ",706,. _. ' .. .. ú -r mt"1ie účinně namítati proti nároku třetí osoby, oplrall~m;u se 
~oi~~~e~é zákonné zástavní právo, že by!a porušena o~'llamov~p z~va,,~= 
nost kterou byl pojistnik povinen splniti po dostav~nl se PO]lSt?~ PII. 
hndy, a že proto pojistník nenabyl anebo pozbyl naroku na na 'ra TI! 

pohledávku č. 17Q40. , . ~, b 'est odmínečn-é' zanikla-li 

~:~~~~.~~ ~:~~~d~\ b~tl'~dá~~~ ~~Ust~~~O\ra, J zaniklo i zákon,~é zástavni 
. tře!" osoby (poškozeného) č. 17040. . . 

pravo. VIt a b·ezvy· znamnost porušení oznamovací závaznostI mUSl nezavmenos ' . 
dokázati zástavní věřitel č. 17040. v 'h "ve' '''_ 
na náhradové pohledávce pojistnHwvě t;. o,~pov,edno~!lll, o p~tl~ el11 .. pna 
sluší úrazové pojišťovně dě}nické a ystr~d~l SOSla Ul ?O]lS ovne n~-

~ovc~~~S~)éOh~kyt~ji1~ě~rš~~~d~~~t~í n:á:~~~~dezd~~~n}r~~á~~hO~e re:ťejnérn 
ořadí, jež vš~k předchází stejn,orodél1!.~ -nárok~ posk~zenehO na uhradu 

foho, co nedostal od jmenovanych pOllsťov~n c: 16~79: " 
v, • 'ištění' úraz jest s hlediska pO]lstne-pravntho pokladab ,za 
~~:~Y:el~~ příH'nu úmrtí, sebevražda je pouhou výjimko.u z normálmch 

úmrtí č. 14871. . tl''' ,". t 'k jenž o cho
lstivé zamlčení choroby je tu jen tehdY, . .les JZde pOJ~s nt '[čel době 
r?bě yě.děl' ~eb~ musj,j vě~ět~ P~~ázt~, lI~ti~~sti °n~~aj{av~znamvu ~ku
f~~~~~nl l~fJ~~tn:a:t~l;U~~té,P l~dy pojistník učinil objektivně nespravné 

údaje t( ~55~; ~1·1~~'~ ~by:š~'1;~;6~Ú životním pojištění pojišt'ovna opráv
pro o az u, > ,'. ... . k . k I za děd poplatky 
něna' zadržeti si pojištěnou ]Isbnu ]a o zardll' u. ~',"_ť sícÚ~ 
rozhodujf předpisy platné v právní oblasti, k e .ma. poys ~vna , 
a' kde je podle smlouvy povinna konati platy, m~oh pre~plrSY platne 
v místě, kde se projednává pozůstalost č. 158]7 (IUr. -sb. !c. 3148~. . 
neučinil-li o'istník takové opatření mezi živ)'mi, z něh?ž ?y obmysl~n'Y 
nabyl již z~ bOjistníkova života pfímého nároku na POlIshtelovo rlr1n~ 
ná'lež.í mai~tkoprávní nároky ze život?í pOjirfY' kt~r%u'kbyla ~~;o zaře~~~ 
obmyšlena třet~ o~oba, rl?" k~nkurds1m §Po2d3s ~ y ,lOjs. ~Ipr~~~e konkursní 
na to, zda a Jake prohlaselll po e on. . , 
podstaty učini č. 16421. .. k lh'tě y 
zemřel-li pojistník, na jehož jmění byl prohla~~n kOll! ~rs" v~ u v
tčené v g 15'0, odst. 3J zák. o poj. smlouvě, am~,'Pře.d hm lmenem oz.na
čen' ob~všlený vykonal právo vstupu do pOltstne s"'!louvy na mlstě 
poi~tníka . náleží nárok z pojistné smlnuvy do konkursm pod-řta~y ~ o~
mYŠleném'u nepřísluší pro!i k9nkursní podstatě nárok na vy 'OU em p -
jistné sumy (§ 47 konk. r.) c. 16421. , . ""1' b 

. ··"t" , na ci-zi život: právnI postavem obmpene osO' y 
P,,? J 1 ~'VteV n,l na p'r,'nad smrti a dožití dvou osob č. 15203 (!Úr. sb, 
'Ofl n011S en\ ' ~ ~ 

Č. 2656). .. d' t" d h z POI'istník~ 'k v~rkladu pojistné smlouvy v pnpa e smr I 1e no o . 
č 15203 (Or. sb. Č. 2656). . '""1 á b § 132 (pojištění ve prospěch třetích osob): nabyla-ll obm,Y., en ~~Oi a 
nároku ze smlouvv o životním pojištění teprve, k,dyž nast~la POJlst~~ 
pří:hoda mú:že užíti práva daného jí § 2-6 zák. o pOJ. smlou,ve a za'PlatItI 
zároveň' dospělou splátku ,poj.istného s účinkem v ustanovení tom uve-
deným Č. 14474. . k b "I é bv 
'akmile :nastala pojistná příhoda. střetl se. zavaze O' !!!.ys en oso ~ 
~aplatiti po.jistnou pré1!lii se vzájemným zavazkem pOllsťovny zapla
titi pojistnou náhradu c. 14474. " , I"š 
přijetím .pojistkv uzavřené ve p.rospě,ch tr~ttch ,.osoP pozby -a POlI
ťovna nrálra 'nčco měniti TIR usfanClVer\1 pOJI~tne smlou,:v stran 
obmy.šlených osob; pojistník maže tak učiniti, není-Ii obmyšlenych osob 
v pojistce uvedených .č. 14563. 
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§v 132!. ~dst. 1 zák. o poj. smlouvě platí jen -tehdy, nebylo-li smluvně 
. neco pneho ustanoveno Č. 14'663. 

kdy jest pozůstalou vdovu pojistníkovu pokládati za obmyšlenou ve 
smyslu § }32, odst. 1 zák. o poj. smlouvě č. 15615. 
§ 13~ (vyJ?ad doložk~ o obm~š1:ní~ odst. 3: zásada odstavce třetího 
§,1~3 r?J f',se !Y~{~ le~v.v~Itr~lho poměr,u mezi pozůsta1ost_ 
nltp, zaJeme! (~e~lCl ,a venteh pozustalosh), nerna však významu pro 
otazku, zda pOJIstitel jednal při výplatě pojistky obmyslně č. 14956. 
mezi § 133~ odst. 3 a neúčinn)rm § 151 zák. o poj. smlouvě není roz .. 
poru č. 14956. 
odev~dal-l~ otec jako pojistník př~d svou smrti životní pojistku třetí 
oso~e ~y ,u~Y'slu d~rovatI tuto pOjistku sv-ému dítěti, jde o darování 
meZI zlyymlj bylar-.h tato pojistka v době dárcova úmrti v rukou třetí 
osohy Jako zmocmtelky a uschovatelky zřízené pro obdarované dítě 
nepatří do pozůstalosti dárcovy č. 15386. J 

i ~~yž byl~ sjednán~yoji~tční, kyapitálu ve .p~ospěch majitele nebo do
rucltele opoJlstky. p~tn pOJJstna castka takoveto poji::itky zásadně buď 
do P?zus!alostr pO]lstnIkovy, nebo podléhá aspoň pozůstalostním po
platkum c. 16526. 
tvr~í-li doru~itel. pojist.!cy, že on má nárok na pojistnou částku jest 
pO~iOe'} doky~z~tl. krOlJ1~ ZPŮSo?~. n~b~tí drž~y -pOjistky zejména i to, že 
.po]Istmk pondll ]ednamm meZI zlvyml o svem naroku v jeho prospěch 
c. 16526. 
kdy j,e~t poj.j~ť?vn.a opráv!lěna zadržeti z pojištěné sumy částku při-
padaJlcl na dedlcke poplatky č. 16526. ' 
ži.votnÍ poJistka není pravým cenným papírem, znějícím na majitele 
nebo dorucltele (au portem) Č. 16526; srov. Č. 662 a důvody Č. 14956. 
§§ 1~6, 137 (přeměna v pojištění prémie prosté a odkup výpočet vý
pl~~t ~u,my): Jde o. dva nároky podstatne nÍ'Zné právní povahy, má-li 
POJ1~t~~k volbu mezI náro:k.~m na vystavení pojistky p.rosté pojistného 
(prernl1-) s ,r~dukovanoU' pOjistnou sumou (t. ř. kapitalisace) a nárokem 
na odkupne c. 15450 (úr. sb. č. 2843) .. 
~ě~: proti tt\l~emci?y který uzavřel v roce 190-8 smlouvu o životním po-
11S!~~I v m~r~aoh řIss~oněmec.ké měny, platí říšskoněmec.ký zákon, tý
~alr.C! s.e ~nem ba~~ovmho zákona ze dne 1. června 1900 (RGBl. S. 515), 
]akoz 1 uprava nsskoněmecké měny, 'k níž došlo zákonem ze dne 
30. srpna 1924 (RGBl. 11. S, 254) č. 13193; srov. č. 14813. 
po:kud pyojistní-k, který ujednal roku 1906 životní pojištění na markovou 
menu nemeckou a domáhá se vyplacení pojistné sumy v měně která 
byla -y oběhU' v Německu v době splatnosti (v roce 1930) nem'ůže se 
dov?la,:ati ustan?vení státní úmluvy ze dne 4. května 19.2-7, ujednané 
meZI by!'. r.~pp:bhkou: ~~sl~,o~love~~kou a královstvím Italským o plnění 
smluv, ty-kaJlclch se pOl1štem na ZlVOt a důchod (č. 35/1927) Č. 14180. 
v jaké. měně je~t vyplatiti pojištěnou sumu, zní-li životní pojistka vy
stayen~y v roce 1909, na t~hd~jší ma!ky německé říšské měny; r~zhQ- ~ 
dUJe mena v době skute-čne vyplaty c. 14813; v témž smyslu č. 13'19S: 
ne,:,xh!a,di1c..li si tuzemský poji.stník, jenž sjednal v roce 1894 životní 
pO]lste~I na marko-vou měnu německou, výslovně výplatu pojistné sumy 
~,~ zl~tť (t. zv. zla!ou doložkou), postihují ho pozdější změny hodnoty 
ns~ke marky, zpusobené německým b3Jnkovním zákonem ze dne 
1. cervna 1909 (RGBI. S. 515), jakŮ'ž i úpravou, k níž došlo zákonem ze 
dne ,30. ~rpna 1924. (RGBI. 11. S. 254); ustanoveni § 7 obč. zák. nelze 
tu uZIÍ1 e. 15120 (Ur. sb. č. 2589). 
~estl!~.e pojistník, k.~erý na území, patřícím k tuzemsku, sjednal před 
28.y rI}nem 191~ pOJIstnou: smlouvu a stal se pak československým při
slus!11kem, .. pla!t1 po zavedení československé měny (měnové rozluce) 
nad-ale P?llstne prémie v měně. platící v bývalé Rakouské republice 
(SP?lkoven:. Mátě mkou~kém). došlo mlčky (§ 863 obč. zák.) i k ujed
nam o pInem z pOJIstne smlouvy v posléz dotčené měně a musí se 
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spokojiti s pojistitelovi/ID plněním v měně, v niž byly placeny pojistné 
prémie Č. 16093 ('Úr. sb. č. 3279); srov. č. 972, 1037, 2244. 3566, 7434. 
§ 148 (zabaveni a obsah soudcovského zástavního práva): nárok po
vinného na vydání- pojistek, II soudu uschovaných, může býti zabaven 
jen podle § 295 ex. ř. zápovědí úřadu poukazujícímu, i když po1istky 
zní na doručitele; tím jest vykonáno za-bavení nároku na vydání po
jistek nejen proti soudu, jenž má pojistky v úschově, nýbrž í proti po
jišťovnám č. 14342. 
zabavení nároku na výplatu .pojistek (zabavení pohledávek z pojistek 
plynoudch) lze, pokud jsou v soudní úschově, provésti jen podle § 294 
ex. ř. zákazem .pojišťovnám, aby dlužníkovi platily; návrh na povolení 
exekuce zabavením uvedených nároků dlužníkovýc'h nemusí tU' obsaho
vati udání, zda jde o pojistky, znějíd na doručitele nebo na určitou 
oh-myšlenou usobu Č. 14342. 
na pohledávku ze životní pojistky, znějící na majitele nebo· _doručitele, 
nelze vésti exekuci podle § 294 ex. ř. _ani tehdy, byla-li pojistka již 

. předlo·žena pojistiteli; v takovémto případě lze vésti exekuci zabavenfm 
nároku na vydání dotčené pojistky č. 16546. 
§ 151 ~poiistky svědčící majíteli nebo doručiteli) viz rozh. č. 14956 
Ul § 133. o d st. 3. 
§§ 154 a další (úrazové smluvní pojištění) viz též níže rozhodnutí 
U § 166. 
význam pojmu »řidičské povolánÍ«; sedf-li "řidič vedle pána voz.idla ří
dícího vůz, aby bděl nad řízením vo·zidla nebo jen aby převzal řízení, 
kdykoliv pán vozidla mu je přene.chá, jest ve výkonu s.vého řidičského 

povOlální. č. 13750. ·dl '"d"' I· , . h' 'I ."(' 'h t· vysadi-h pan voz!' a rl i'ce z povo anI, Je oz me pOllE ene o pro 1 
úrazu, z řízení vozidla a svěřil-li řízení řidíči amatéru, maJjídmu řidič
s,kou zkoaš-ku, za dozoru řidi~e z povolání, uení pouze v tom neopatr
nost podle §§ 1297, 1299 obč. z~k. č. 13750. 
z poji·štění .proti úrazu, které se podle pojistnj'lch podmínek nevztahuje 
na úraz při užívání motorového vozidla, jsou vyloučeny jen škOdy, které 
v konkretním případě vznikly skutečně jen pOUžitím motorového vozidla 
č. 14259. 
úraz jest s hlediska pojistně-práv,ního pokládati .za pravidel-nou příčinu 
úmrtí, sebevražda je pouhou výjimkou z normáLní.ch úmrtí Č. 14871. 
nejde o poistný prípad, keď člena hasilčského sboru, poisteného .proti 
následku telesných úrazov, ktore by sa jeho čle,nom .prihodily pri. vy
komívaní sl1l'žobnej povinnosti pri prácach h.asičských, zách~anných a 
pri výcviku, stih.ne úraz po skonče·ni hasičského cvičenia (cestou na 
nádražie) č. 15866 C'Úr. sb. č. 3075). 
ustanovení všeobecných ,pojistných ,podmínek pro poji,štění ,proti úra
zům, že učinil pojistník při sjednávání p'ojistné smlouvy bud' vědomě, 
:nebo z hrubé nedbalostí nesp'ľá'Vné údaje o závažných ·o1co~nostech, 
které nebyly p-oji,stiteli známy, anebo zamlčel-li obmysJ.ně takov~to 
okolnosti, může pojistitel do určité lhůty od doby, kdy se o vad.nych 
údajích dověděl, ustou.piti od smlouvy, není v rovporu s předpisy §§ 474 
a 475 slov. o.beh. zák. č. 16298 (úr. sb. Č. 3420). 
pojem »dopravované osnby« motorovým vo.zidlem č. 16594. 
pojem »,dopravo'Vané osoby« motorovým vozidlem předp?kládá .neie~ 
právní, ale i skutečný (faktický) vztah .oné osoby -k VOZIdlu, který Jl 
uvádí provozem vozidla! do většiho nebezpečí než jiné osoby č. 165·94. 
jde o dopravovanou osobu, jestliže vstoupí kdo do vozidla za tím úče
lem, aby byl dopraven s jednoho místa na jin~ místo, a i.est ... v něm, 
dokud jest vozidlo v 'pohyhu, anebo ·dokud z ·neho vystupuje c. 16594. 
osoba přestává býti dopravovanou teprve tehdy, Ipřeruší-.. 4i se skutečný 
styk s vozidlem, třebas i před uk~nčením ,,~'~pravy; dopravov~~ým jest 
i ten, kdo sedí ve vozidle v dobe, kdy ndlc, ne moha spustitt motor, 
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:ys~ou~il z vozu, v SPuvstil
y

, n:'9tor ruční kHkou a vozidlo Se- rozjelo po 
za,palem ~~.tO'fU;. tre?aze fl~i'C v tom okamžiku nebyl II vola-ntu č. 16594 
us'~ano~.uJl-:1 'PoJls!ne pŮ'~~~nky, že ža!o'bní oprávnění má proti pojisti~ 
tel~. ,p.oj1'stmk;. kd~zto. pOJlste~ec )en ~ pojistnikovým souhlasem, dokud 
POJ!shtel ,pQ,llstn:~~Oyl, nep:lml, Je predpokladem pojištěncova nároku 
z ~lf~zoveho pOlIstem proti pojistiteli svolení pojistníkovo ať dobro_ 
vClne, ať nucené č. 16594. ' 

,při st;Iluvn!m ,úr~zovérn, pojištění, ,oenab}'vá třetí osoba (pojištěnec) zá
~on~eho .. ~a~t~'VnIho 'pr~va n~ nahradové pohledávce pojistníko'Vě- úra
zove '~?Jl'Stem ?p:avnU1.e ,poJistn~ka i .. k přije.tí plnění bez pOjištěncova 
sV~.I~~l, te-n ma jen .. nar,ok protJ pO}1stmkovI .na vydání toho, co mu 
pOj 1St ovna podle pŮ'pstne smlouvy vyplatila č. 16594. 
§ 157 (pojištění Ve prospěch třetích osob) viz též rozh č 14596 shora 
u § 127. 
kdy jest pokládati pozůstalou vdovu pojistníkovu za obmyšlenou ve 
~myslu § 157 zák. o poj. smlouvě Č. 15615. 

§ 166: ~smluv~.y L~ra,zov~ pojištění (abonentní, běžné)]: právní účin 
ab~n~ntn1ho .. ~pOjIstell1, 9J€-dnaného prohlášením majitele ča,sopiSll" že 
'~o]l,StII II P.O'lIsťovny předplatitele č~so'Pisu pro přípo;d smrtelného ú:azu 
c. 14389. 
?ylo~Ji . ve .všeob. 'V,oj. p.~dmí,n~ách ustanoveno, že za částečnou trvalou 
Inva'l~dltu.Jes: pok!~d?-ti, le.~.l\.pmo~ :trátu orgánu nebo úplnqu doživotní 
ne7.)pUS~bll~osl :~ U~1V:i111 ;urc-lty-ch, U9t~ ·~eb orgánů, -nenastal pojistný při
p~d~ mel-II pOJlstmku:rv u.~a; y zapetI Jen trv'311ou ,nezpůsobilost určitého 
Olganu, (raI?ene), SmZll]lCI Jen schopnost užívání údu (nohy) třebas 
tato neuplna neschopnost způ-s,obila po případě pojiMníkov:.t ú'Pl~ou ne
schopnost k výkonu jehO povolání č. 15932. 
Jst2',novují~li všeo~b~cné E.oji~tné p'o~m.inky, žey úrazem jest ka'ždé ne
do~rov;oln,e, na v~h .p~s~I:l7neho ,nezavlsle utrpené poranění těla, 'vyvo
lane .. nahlym zevnlm nas~J.nym působením, jež zaviní ihned :n€bo V určité 
dob~ smrt iPo,~tiže:ného nebo invaliditu určitéhu druhu, jest pokláda.ti 
za uraz ,v ,popsID;m ~myslu, ,když pojistník utrpě'l otřes nervů -při 
prasknutt stroje, trebaze nastal jen z leknutí a bez zevních známek tě
lesného poškození č. 16182 (úr. sb. č. 3340). 
soukromé pojištění nemocenské: 'rozsah pojist,nikova nároku při t. zv. 
s o II k r o m t m pojištění :nemocenském 'Č. 15571-

p'~le ,zá~. (j poj. smlouvě č. 145/1934: p ůs o ,b n o s [ z á k o na: 
mIestna sudna príslušnosť, pokial' sa týka 3pomv z poistných smlúv 
uzavrených pred účinnos.t'0u zák ,č. 145/1934 v oblasti práv.a platnéh~ 
~a Slo'Ven~ku, pO'sudzu]e sa podI'a predpisov ohč. súd. poriadku 
c. 14753 (Ur. sb. č. 2344). 
§ 3 (údai. okolnosti nebezpečí): není věcného r'ol-dHu mezi ďzávažnými 
ok?ln?stmt ~ebez:~ečí, které jsoou způsobilé, aby měly vliv na rozhodnutí 
popstttele ~lednat! smlouvu vubec nebo za smluvených podmínek« ·-a! 
»okolnostml, ktere vzhledem na jejkh důležitost mohou míti vliv 'na 
převzetí pojištění« č. 1'6298 (Úr. sb. Č. 3420). 
§ 7, odst. 2 (zpětné pojištěni) v1zrozh. č. 16633 u § 17. 
~ 11 (r?'z}1odčí soud): jestliže smluvci pověřili v pojistné smlouvě soud 
]menOVaplm roz~odce (vrchního rozhodce), není ani v rozhodčím řízení 
podle zak. o pOJ. smlouvě proti usnesení o návrhu ·na jmenování r'oz
hodce sou~em (§ ~~~, O?st. 1 ~ .. r. s.) další, opravný pros'Ťředek, ať jde 
o usnesem vyhOVUJICl navrhu, Cl o usnesem zamítající návrh č 16626-
srov.č. 3327, 3663. . ,. 
§ 17 (dob~ pojištění): pojistitel ru,čí za škodu vzniklou z pojistné plí. 
hŮ'~y, ~ter~ '~-astala po po~átku pojištění, avšak před splatností prvni 
pOlIstne premle, nebylo~li J a sně ujednáno, že se pojistitelovo ručení 
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po6ná teprve zap!aceuítl1 první prémie před dostavením se, pojistné pří
hody č. 16633 (úr. sb. č. 3630); srov. Č. 13696. 
§ 23 (splatnost prémie) viz rozh. č. 16633 (IOr. sb. č. 3630) u § 17. 
§§ 31, 33 (snížení nebo zvýšení nebezpečí): pro otázku, zda mají na
stati následky stanovené pro případ, že pojistník neoznámil změnu 
svého zaměstnání, nebo podstatné změny ve svém dosavadním zaměst
nání, není rozhodujicí pouhá změna v dotčených směrech, nýbrž jest 
rozhodující to, jaký vliv majl Dny změny na nebezpečí úrazu co do 
jeho zmenšení nebo zvětšení; jinak jsou dotčené změny, neobsahují-li 
pojistné podmínky ,něco jiného, pro ·pojistný pom,ěr bezvýznamné 
č. 16222 (úr. sb. č. 3371). 
§§ 32, 39 (úmluvy prllpadní, pojistníkovy povinnosti po pOjistné pří· 
hodě) viz rozh. č. 17040 u § 127 zák. č. 501/1917). 
§§ 43 a dalši (pojišťovací jednatelé): věděl-li "prostředkujíci jerlnatel, 
že se pojistník odhodlal k sjednání pojistné smlouvy jen pro případ, když 
se sp,'lní určitý předpoklad, nedošlo k hotovosti ,pojistné smlouvy, ne
splnil-li se projevený .předpoklad; o takový .případ jde, přistoupil-li po
jistník k pOJistnému návrhu na životní p-ojišteni teprve potom, až ho 
zprostředkující jednatel t::jistH, že zároveň sjednávané požární pojištění 
bude levnější než dosavadní, na ktero-užto skutečnost pojistník kladl 
důraz č. 16648. 
jde o nepravý údaj o podstatné okolnosti ve smyslu § 47 zák. č. 145/ 
1934, pohnul-ll p-ojišťovacf jednatel někoho ,k sjednání p,ojistné smLouvy 
tím, že sepsaJI zápisek o vYhradě navrhovatele, že může do určité lhůty 
odstoupiti od pojistného návrhu a že ujistil navrhovatele ·0 platnosti vý
hrady nepojaté do pojistného návrhu; nezáleží na tom, že jde o Zlpro
středkujícího jednatele, ani na tom, že se o dotčené písemné výhradě 
pojišťov,na nepřesvědčila č. 16097 (Úr. sb. Č. 3280). 
pojistná smlouva, sjednaná jen dÍls,ledkem svedení nespráv,nými ,údaji 
pojišťovacího jednatele, že smlu'Vce 6ní nabídku na jinou smlouvu nei 
na pojistnou smlouvu, je neplatná č. 16575 (IOr. sb. Č. 3590). 
§§ 56, 57 (zachraňovací poviooost, zachraňovací náklad)' viz níže rozh. 
č. 16737 u § 116. 
§ 61 (vÝPovědni,právo po pOjistné příhodě): ust.novu.ii-li pojistné pod
mínky, že pojistitel jest po 'Pojistné :příhodě a po náhradě šk-ody oprá,v
něn vypověděti pojistnou ·smlouvu do jednoho měsíce poté, kdy byi,a 
dána náhrada, jest pokládati za výpověď ve smy,slu onoho u.stanovení 
pojistitelů'v písemný p'mjev, že netrvá na platnosti pojistné smlouvy a že 
pojistku ruší dnem, kdy učinil projev ve smyslu uvedeného ustanovení 
č. 16835. . 
§ 63 (pominutí zájmu na pojištění): odpovědnostní pojištění nepomíjí 
pro odpadnutí zájmu na pojištění, neby,la-li tu objektivní' ,nemožnost 
pojistné příhody č. 16943 0Úr. sh. č. 3898); v témž smysluč. 15428, 
15426, 1242l. 
stanoví-li pojistné podmínky, že odpovědnostni pojištěni z provozu 
motorového vozidla: jest uvedeno do klidu z důvodu zastavení jeho 
provozu jen tehdy, dokáže-Ji se vrácení úřední značky vozu (evidenč
ního 'číSla) :příslušnému liřadu, neni uvedená podmínka t. řeč. klidu po
jištění nahrazena ani tím, že pojistník podal žádost za uvedeným účelem, 
že okJresní ,úřad učinil pouze záz.nam, že jest značka mimo prov,oz" že 
to. oznámil důchodkovému kontrolnímu úřadu, že odebral osvědčeni 
o přídělu značky a že skutečně s oním 'Vozidlem neJezdii, ani odmon
tO\',ánÍ a USkladnění podstatné součásti vozidla a svěření v'ozidla jiné 
os<>bě do prodeje č. 16943 (Úr. sb. č. 3898); srov. i č. 15428, 12426. 
12421. 
ustanovují-li pojistné podmínky, že jest podmínkou pro uv,edení po
jištění do klidu z důvodu zastavení provozu, ,aby byIo p.rokázáno, že 



476 
Pojištěni soůuvní (zák. Č. 145/1934) 

byla úřední (evidenční) značka motorovť:ho vozidla vrácena přísluš
nému úřadu, nenastává klid pojištění, j50u-11 splněny Jen podmínky 
stanovené v § 69, odst. 1 zák. Č. 77/1935 Č. 16972 (Úr. sb. č. 3922): 
§§ 79 až 83 (zást. právo k budovám, doloŽka o znovuzřízení, rozvrh 
požární náhl'Udy) viz též heslo: IP o žár 11 i fl a hra d a. 
předpisy §§ 79 až 83 platí i pro pojistné pornery trvajíci v den účin
nosU zák. č. ]45/1934 (20. ledna 1935) Č. 14075 (Úr. sb. Č. 2286). 
pOl1stny pome.r lest pokládati za ukončený složením pojistné náhrady 
II příslušného soudu poclle § 79, odst. 4 Č. 14675 (Úr. sb. č. 2286). 
nejde-li o ,požární náhradu určenou stanovami pojišťovny výhradně na 
znovuzřízení nebo opravu ,poškozené budovy jest postupník oprávněn 
k ža!cbě podle § 37 ex. ř. i iproti vyrnáha]ícimu věřiteli, vedoucímu 
exekuci na pOhledávku požární náhrady, byť tomuto věřiteli příslušelo 
pro vymáhanou pchledávkl1 zástavní p;rávo na pojištěné budově' uve
deným sporem nejsou dotčeny nároky hypote-kámích věřitelů č. 't 7034. 
§§ 115 až 124 (pojištěni odpovědnostni); § 116 (rozsah pojistitelovy 
zavázanosti, pojistníkOva spoluúčast): smluvní pojištění proti násled
kům zákonné odpovědnosti a d vak á t ů Č. 16737. 
~~t?-nO'~~ují-1i všeobecné pojistné podmínky, že pojistnikova spoluúčast 
CIn! urcItou kvotu (25%) z každé poskytnuté náhrady škody a ze všech 
~lace.l1ých. ú.:fat~ vztahuje. se tato .. účast na všechny útraty a to jak na 
utraty, ok ]ellchz zaplacenI -byl pOjlstnik uznán povin.ným, tak na útraty 
právního zastoupení pojistníkova č. 16737. 
smluvní p~jištění proti následkům odpovědnosti při osobní dopravě 
motor. VOZidly (autodrožkami) č. 16972 (Úr. sb. Č. 3922). 
byla-Ii pojistná -smlouva, jejíž součástkou se 'StaIo ustanovení schvá
lené ~inisterstvem vnitra z roku 1930, že ,pojištění má platnost jen tehdy, 
by'lo-ll motorové vozidlo nebo jeho tylp úředně zk.oušeno fl schváleno, 
sjednána před účinností § 7 zák. Č. 31./1935, nemá vliv na platnost po
j~.stné smlouvy, že pojišťovna omezila své ,nebezpečenské risiko podle 
§ 7, odst. 2 zák. Č. 81J1935 a § 42 vlád. naŤ. Č. 203/1935, nýbrž st.Čí, 
že bylo vyhověno Vře:dpisum min. nař. č. 81/1910 ř. z. Č. 16972. (iÚr . 
• b. Č. 3922). 
§ 119 (oznámení pOjistné příhody) víz též rozh. č. 17040 u § 127 zák. 
Č. 501/1917. 
>>"~kutečnos~ odůvodňující nárok třetí oso'by« ve smyslu všeob . .pojist
n~ch podmmek a § 119, odst. 3 je taková skutečnost, která obsahuje 
vsechny zákonné předpoklady ,pro vznik nároku na náhradu škody zpu
sobené třetí osobě, t. j. beZiprávný čin,' zavinění skutečné nebo záko
nem předpokládané a příčinnou souvislost činu se Šlk:odou z toho vzniklou 
Č. 16021 (lÚr. sb. Č. 3224). 
dověděl-li se pojistník o tom, že třetí osobě byla Zipůsobena v jeho 
holičském závodě při provádění manikury tělesná škoda a o uplatňo-:': 
vam náhradního- náll'oku z dotčené škody -.proti němu teprve po zaplé}'::' 
cení pojistné prémie, zapravené -po uplynutí dodaiečné lhůty jesť p-o
jistite1 z<]vázán k plnění z pOjist,né smlouvy č. 16021 ('Úr. sb.' č. 3224). 
§~ 142, .!43. (exekuce ~a nároky z pojištění, zabaveru pojistek svědčí. 
~ .. c.h mallt~~t nebo dorucite~): na pohledávku ze životní pojistky. zně
lIC~ .na majItele nebo doručItele, nelze vésti e'xe'kllci pod.le § 294 ex. ř. 
am "tehdy, ?y:~a-li poji~tka již J~řeďlo~ena pojistiteli; v takovémto pří
pade lze vestl exekUCI zaJbaveOlm na·roku na vydání dotčené ,pojistky 
Č. 16546. 
pojištění úrazové: ustanovení všeohecn)'ch pojistných podmínek pro 
pcjištění proti úrazům, že učinil-Ji _pojistník při _sjednávání pcojistné 
smlouvy hud' vědomě nebo z hrubé nedbalosti nesprávné údaje o zá
vainých" oko-Inostec.h, které nebyly pojistiteli známy, a:nebo zamlčel-li 
obmysl:ne takovéto okolnosti, mÍl-že poHstitel do určité lhůty od doby, 
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kdy se o vadných údajích dověděl, ustoupiti od smlouvy, není v roz
poru s předpisy §§ 474 a 475 slov. obch. zák. Č. 16298 (Úr. sb. Č. 3420). 

Pojištění veřejných zaměstnanců (zák. č. 221/1925): _pokud tpra~oplatným POVQ

.Jením exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávek které 
povinnému lékárníkovi příslušely za 'dodané léky proti Léčebnémú fondu 
veřejných zaměstnanců a ,proti Okresní nemocenské pojišťovně, vzniklo 
hmotněprávně -platné zástavní práv-o vymáhajícího věřitele na těchb) 
pohledávkách povinného Č. 13177. 

Pojištěni pensijní podle zák (cís. nař.) č. 111907 ve znění zák. (cís. nař.) č. 138/ 
1914 a zák. Č. 89/1920: pensijní fond zaměstnanců vídeňské banky, 
zřízený podle zák. Č. 1/1907 ve znění cís. nař. č. 13-8/1914 ř. z., není 
-sociáJ.něpojišt'ovafi úst-av ve smys~u § 31, Č. '3 zák. o ochr: náj., tře:baže 
poskytuje Ipensi některým osobám žijícím v tuzemsku, nebyl-li v tu
zemsku po vydání zákona ·č. 89/1920 Ulznán za náhradní ústav č. 13359. 
pouhé při-pojištění podle čl. IV zák. Č. 89/1920 nezakládá vstu,p do po
j.ištěnÍ podte zákona č. 26/1929, nýbrž připojištěný, podléhal-li pojiš
tění podle zák. č. 26/1929, musil býti ipřihlášen, aby se stal p-ojištěn<::em 
podle tohoto zákona Č. 13310. 
kdro je mu podroben (§§ 1, 2): »pravidelnou« dozorčí činností podle 
§ 1, odst. 2, .písm. a) se rozumí dozorčí činnost t r val á Č. 14584 (úr. 
sb. Č. 2220); srov. Boh. A Č. 2272, 2273, 2492, 3327. 
pensijnímu pojištění ne ,p o·d:l é h á -číšník, je-nž vykonával úkony ran
ního ,číšníka a jinak vyjma jeden den v týdnu zastával výhradně službu 
číšníka obsluhujídho č. l4709 túr. sb. č. 23.11). 
»střele.c« v_ dolech nepodléhá pensijnímu pojištění ani tehdy, jestliže 
při .no,ční směně vyřizoval členům směny 'příkazy dané důlním a příle
žitostně se .přesvědč-oval, zda p'říkazy ty jsou plněny Č. 14859 i srov. 
Č. 10259. 
hudebník, jenž hrál v ka\l:áre,nském orchestru nik-oliv jako samostatný 
.pod.nikatel, nýhrž jako zaměstnanec, Ipodléhal i za účinnosti zák. č. 89/ 
1920 pojistné pensijní povinnosti Č. 14930 (Úr. sb. Č. 2458). 
z pensijní pojistné povinnosti jest vyňat, kdo nastoupil 'P r v é zaměst
nání, podléhající řečené pojistné ,povinnosti, po dosažení 55 let Č. 15948; 
srav.č. 11031, 7932, 14919, 16244, 16256 (důvody), 
řeznický krámský, jenž nekoná čistě 'ruč:ni (manuální) ipráce, jest ob
chodní pomocník oČ. 15948; srov. Č. H511. 
ohchodními .pomO'cníky podle § 73- a) živn. ř. nejsou jen zaměstnanci 
v obchodních živlnoste,oh podle § 3'8 živn. ř., a'le i zaměstnanci (pomoc
níci) .při o.b.chodu vůhec, pokud jejich č-innost nezáleží toliko v podříze
ných p-racích pomocných č. 15948. 
pouhé odvádění příspěvků podle § 2, odst. 2 zák. Č. 89/1920 samo ne
zakládá nárok na důchod starobní nebo inv,Hidní č. 14441. 
zaměstnanec, kterému by,l odepřen ;nárok 'na důchod, nemuže se na 
zaměstnav'<1Iteli domáhati nároku na -ná'hradu šk.ody, která mu prý byla 
způ-sooena' neplacením přísp~vků podre § 2, odst. 2 zák. Č. 89/1920 
Č. 14441. 
§ 5, Odst. 3: ,podmínka řečeného předpisu, alby nastala smrt následkem 
podnikového úrazu, je s!plněna jen tenkrát, byl-li usmrcený v době úrazu 
v zaměstnání za.kládajidm pojistnou povin:oost 'Podle zákona o úrazo
vém _pojištění v pod.niku, p-odléha:jícím úrél!zové pojistné povi-hnosti Ipodle 
tohoto zákona Č. 13971. 
§ 27: tento 'Před.pis se vztahuje jen na ;případy, kde poj-ištěnec byl roz
hodujícho dne členem tuzemského pensij,níh-o ústavu Č. 14121. 
úmluv-ou Č. 151/1929 převzal stát část pojistných břemen jen za po
jištěn-ce, jejichž posled:ní služební místo bylo k-oncem raku 1918 ma 
území repuhliky československé č. 14121. 
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§ 72 (opominutá přihláška): žaluje-li se o náhradu skutečné škody 
(damnum emergens), t. j. o náhradu za příspěvek na výchovu podle 
§ 1~1 zák. o pens. poj. pro nepřihlášení k pensijnímu pojištění není 

. třeba zjišťovati stupeň zavinění zaměstnavatelova na opominuti při-
. hlášky Č. 15287; srov. č., 6711, 14964. . 
~pory o nároky smluvních úředniků obce na náhradu škody, vzniklé 
ll~ p~o nepřihlášení k .pe,n~ijnímu, pojišt~ni, patří na pořad práva; § 40 
zak. c. 443/1919 lu nep1alI Č. 15894 (Ur. slb. Č. 3146); srov. Č. 7310 
9880, 11031, 12894, 15639 Sb. n. s., Úro sb. č. 2915. ' 
§ 73: pOjem invalidity viz rozh. Č. 16227 II § 17 zák. Č. 26/1929. 
podle vlád. nař .. č. 16/1923 (platnéhO pro Slovensko a Podkarpatskou 
Rus): právne následky z .pensijného poi~tenja - pOdl'a vlád. nar. č. 16/ 
1923 - 'osoby, ktorá poistenim nie je po;yinná, sú tie isté ako II osoby 
pnistení,m povinnej č. 15070 (Úr. sb. č. 2554). 
prihlásenim zamestnanca k poisteniu a prijatím ho k poistcniu Všeob. 
pe.nz. ústavom je otázka povinnosti k penzii'nému poisteniu _ pokial' 
Ba týka doby. na ktorú sa páhlásenia a prijatie vzfahovalo _ i pre 
súdy závazne vyriešená č. 15070 (:Úr. sb. č. 2554): Srov. Č. 5804. 
pri rozhodovaní o žalobnom nároku zamestnanca proti zamestnavate
l'ovi o náhradu škody z dovodu neprihlásenia zamestnanca k pOisteniu 
podFa vlád. nar. č. 1?/1923 nemOžno hl'adet' na eventuálne spoluza-vi
nefl1e zamestnanca pn opomenutí prihlášky č. 14964 (Úr. sb. t. 2'4'81); 
srov. č. 6711, 14217, 15287, 16244; Ú" sb. Č. 1997. 
nároky zamestnanca proti nositeli poistenia, vyplyvajúce l vlád. 11ar. 
Č. 16/1923 majú p.ovahu námkov verejnoprávnvch a nemóže bvt' úmlu
:vou vylúčené a:lebo obmedzené Č. 1598-2 (Or. sb. č. 3153); srov: č. 5804. 
náro~ zam~st·~anc3. proti l.ames.tn~vatel'ovi na náhradu škody, spóso
beneJ porusemm pnhlasovacej povllmosti k penz. poisteniu, je nárokom 
sú:kromnoprávnynl,č. 15982 č. 15982 (,Úr. sb. Č. 3153). 
:§ 1 (rozsah po1isbté povinnosti) viz též 1'oz'h. Č. 15069 11 § 1 zák. 
C 26/1929. 
ak bol zamestna:nec zamestnaný v ďobe platnosti vlád. nar. Č. 16/1923 
a ďalej .v dobe platnosti zák .. Č. 25/1929, pn~ ;;osúdenie otázky, či za
mestna.n~e . za;mestnanca .. podhehaJlo povinnému, penzi.1nému poisteniu, 
smeroda}ne su ustanove111a buďto prvého bud'to druhého zo dvoc,h horre 
ci~ova!HÝ'c~. z~konn~ch '~Tedpisov, a to podl'a toho, či Sa otázka po'Vin
neho ,penzlJneho pOlstema týka doby ked' platil prvý z nich aJebo doby 
keď platiI druhý z nich č. 14924 (.or. sb. č. 2452).' , 
otázku, či obecný strážník v dobe od 2. januára 1921 do 2. marca 1925 
podIieh,a~ povinnému penzijnému pOisteniu, treba posHdzovat' podl',a za
mestnama, ktoré vtedy obecný st-rážn'Ík vykonával a po-dra ustanovení 
vlád. nar. č. 16/1923, ktoré v tejto ďobe .povinné penzijné poistenie 
z.amestnancov upravovaly č. 14990 (Úr. sb. č. 2503). 
dozeranie obecného strážnika nad obyvatel'stvom cidom udrž'ania IJ}O

riadku a verejnej bezpečnosti Hie je' odboru\'m dozorom v smysle § 1 
t .. 14990 (Úr. sb. é. 2503). • 
§.2~ odst. 1: pod reč:. ustamovenia patria nier~n zamestnau,ci, ktorí do 
s-vorho 55. r?~u neboh v žiadnom zamestn.~ní pois~ením povinnom a len 
poto,m VStúPll1. ?o -za.~est~ani,a poistením ,povinJl~hd; ale aj zamestnanci, 
k!D1"l ': dobe ucmno~tl vlad'. UM. Č. 16/1923, resp. 'zákona č. 484/1921 
11Z ~!:)Qh v zamestnallJ, ktoré sa stalo poistením povinným teprv dto vlád. 
na~l'<ť.9-e~-ím,. tl. -prek,roči1i 55. rok svojho veku č. 14919 (Úr. sb. č. 2424): 
sleJne c. 7932, 16256 (důvody) Sb. n. s. . 

.',---", 'od~t. .2: p;éin~í, ~?'vádz.a;n,ých, podl'a' reč,' , predpisu za zamestnancov 
vynatych 1. -ipo~f,neJ. ,F~~lI1nost~, treba pOužit' k 'zvýšeniu dóchodku z-a
mestnancov a leh pozostalýeh·č. 14919 (úr .. sb.Č. 242~). 
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nárok na starobný dóchodok je viazfmý na dO'končenie čakacej dOby 
v poisteni podia zák. č. 26/1929 Č. 14919 ('Úl. .sb. Č. 2424)... .. 
nárok na dávky (§§ 5 až 7): zamestnancl, kton sa stah povmnI penZlj
ným poistením až podra zák. č. 26/1929 a ktorí pred -tím vyňatí boli 
z poistnej povinnost: -pre svoj vek (§ 2, odst. 1 vlád. nar. '2. 16/1923), 
majú pri ,predpoklade, že za nich !,platené boly pred 1. januárom 1929 
prispe~ky do fondu pre pot-rebných nezamestnaných (§ 2, ?dst. 2 uved. 
vlád. nar.), nárok na invalidný dochodok a pnzostalí vPo ,nICh na po~o
stalostné dá'vky, i keď čakacia dO'ba nebo'la dokoncena (§ 187 zak. 
Č. 26/1929) Č. 16244 (úr. sb. č. 3295). 
pnspěvková dOba: do príspevkovej doby podľa §§ 12, a 16 zák. č. 26í 
1929 treba počítať aj prÍspevkové mes,iace nadobudnuté do 31. de
cembra 1928 (za úbnnosti vlád. nar. Č. 16/1923), ,ktoré do tohoto dňa 
neboly zrušené č. 16257 (Úr. sb. č. 3345); porov. Úr. sb. Č. 2555. 
invalidita: ,púha m o ž n o s ť zárobku podra bodu a) § 7 a) vlád. n~r. 
č. 16/1923 nezrušuje nárok na invalídny dóchodok podl'a tohoto nana
denia Č. 16893 (iÚr. sb. Č. 3787). 
§ 9: kto bol od-súdený preto, že neprihlásil svoj'ho zamestQ3nca k pen
zijl1ému poisteniu, platit' mu mesačne invalídny dáchodok, povinný je 
zapl.atit' mu aj úrok z opozdenia od každej jednotlivej mesačnej splátky 
b€z zretel'a l1a čas po,dania žaloby Č. 16893 (Úr. sb. č. 3787). 
§ 69: 'pomel', v ktmom si mMe zamestnavateľ podl'a odst. 2 § 69 vlád. 
nar. č. 16/1923 započítat' dóchodok z povinného pOistenia zamestnan
cov :n<ť smlu'vné plnenie, rovná sa pomeru, v ktorom je úhrn poistn)'ch 
prémií zaJplatených za celú poistnú dobu .k úhrnu pOistnýeh prémií za
mestnavatel'om Č. 16604 «(jr. sb. č._ 3597). 
pri vy;počítaní sumy, ktorá podl'a druhej vety odst. 2 § 118 zak. č. 2?/ 
1929 nemaže byť zamestnavatel'om započítaná na jeho smluvné plnente, 
treba rozlišovat' medzi základným d6chodkom -podra st.arého penzij'ného 
zákona (vlád. nar. č. 16/1923) a drathotnými prídaV'kami vyplácanými 
za jeho platnosti len vtedy, keď to bolo smluvoa alebo zvláštnym zá
kortom st.novené Č. 16604 (Úr. s.b. č. 3597). 

'štát ako terajší v,Iastník bývalých Coburgov'ských vel'kostatkov na Slo
ve,Gsku oprávuený < je zaip'očítaf si 'na štatutárne penzie zamest-nancov 
dóchodky patri3Jce zamestnancom z p o v i n n é h o penzijného poiste~ 
nia od Všeo1becného rpenzijného ústavu podra § 69, odst. 2 vlád. nar 
Č. 16/1923 č. 16604 (Úr. sb. č. 3597); srov. Č. 16256. 
podle zák. č. 26/1929 (ve znění novel č. 162í1929, 125/1931, 117/1934): 
ak_bol z.amestnanec zamestnaný v dobe platnosti vlád. naT. č. 16/1923, 
ďalej v .oobe platnosti zák. č. 26-/1929, pre posúdenie otázky, či zamest
nanie zamestn3Jnca podliehalo povinnému penzijnému poisteniu, smero
daj,né SÚ ustrunovenia buďto prvého, buďto druhého zo dvooh hore 
citovaných .predpisov, a to podl'a toho, či sa otázka povinného penzij
ného poistenia týka doby, keď platil .pl'V)' z nich, alebo doby, keu' 
platil druhý z nich č. 14924 ('ú" sb. č. 2452). 
předpisu vlád. na,ř. Č. 173t!1937 o použití převodních částek jest dbáti 
v !caž-dém období sporu, třebaže bylo nižšími soudy o věci rozhodováno 
v době, kdy řečeně v,jádní na!řízení ještě nevyšlo č. 16554. 
§ 1 (kdo je podroben pensijnímu pojištěni): pre posúdellie otázky, či 
zamestnanec podlieha -povInnému penzijnému poisteniu, SÚ smel'odaj,né 
jedine práce zamestnancom skutočne vykonávané č. 16.143 (Ú,r. sb. 
č. 3202); srov. č. 9655. . 
pokud je majitel podniku svého zletilého nevLa.stiúho syna, konajícího 
s vědomím a souh.lasem majitele podniku v 'jlodn~ku pr-av~delné práce 
továrního úředníka:, k nimž je sv)'m předbě'žným vzděláním schopen, 

: "povinen přihlásiti jako útměstnallce k ,pensijnímu pojištění č. 16209 (Úr. 
sb. Č. 3361). 
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odst. 1, Č. 2: pojistná ,povinnost kancelářských zaměstnanců; pokud jí 
podléhají č. 14150 (Or. sb. č. 2342); srov. č. 13616 a 15031. 
kancelář-ští zaměst!1-and rpodléhají pensijnímu pojištění ji'ž svojí pfíslu·š
ností k této skupině; netřeba, aby konali práce převážně duševní; po
jem prací kancelářských č. 15036 (IÚr. sb. Č. 2539-); srov. č. 14750. 
13616. 
pensijnímu pojištční nepodléhá laborantka v lékárně, jejímž převážným 
zaměstnáním bylu obeznamování se s uložením preparátů a zásob, oh
sluha váhy, odvažování prášků ze zásob, jejich balení a vydávání; ne
rozhoduje, že byla zaměstnána též pracemi spojenýmí s prodejem 
prášků, nebyla-li jimi zaměstnána převážně č. 16303 (Or. sb. Č. 3426). 
viz též rozl1. Č. 14990. 
odst. 1, Č. 6: zákonné předpoklady příslušnosti osoby ke skupině § 1, 
č. 6 a)č. 14103. 
není zákonnou podmínkou .přísLušnosti určité osoby ke skupině § 1, 
Č. 6 a) zák. o .pens. IpoL aby ona osoha -konala vyšší služby, zejména, 
aby to byly úkony, které konají zaměstnanci s titulem )~úředníka«, :nebo 
aby se zaměstnávala pracemi převážně duševními č. 14103; srov. 
i č. 15069 a 16143. 
podle § 1, ,č. 6 a) se nevyžaduje školní 'Odborné vzdělání a nezá,]eži 
ani na tom, že zaměstnanec není" znalý ,čtení a psaní č. 14103; viz 
ič. 15069, 16143. 
k odbornému dozoru stačí odborné znalosti, nabytl! zkušeností po tech
nické a hoS!podářské stránce dlouhým zabýváním se pracemi, na které 
zaměstnance dozh'á Č, 14103. 
občasná manuální práce nezbavuje zaměstnance kvalifikace uvedeně 
vS 1, č. 6 a) zák. o pens. poj. č 14103. 
důlní podléhá pensij.nímu pojištění podle § 1, odst. 1, Č. 6 a) č. 14176. 
výklad pojmu »odborný dozor<, podl'a § 1, č. 6 a) č. 15069 (Úr. sb. 
č. 2553); viz i č. 14103. 
činnost' ,rituálneho dozerača, lPoz.ostáva}úca II tom, že zisťoval, či maso 
je opatrené razítkom náboženskej obce, či je očistené od žíl a "poliate 
každy tretí deň vodou, nie je odbnrným dozorom podl'a § 1, odst. 1, 
č. 6 a) č. 15392 (Úr. sb. č. 2198). . 
služebné ,postavenie zamestnanca ,a jeho 'vzdelanie nie :sú rozhodné 
a k založeniu pOlstnej povinnosti nestačí ani -výkon pTác odborných, 
keď 'Oie sú pratami duševnými č. 16143 (IÚr. sb, č. 3202); srov. 
č. 14103. 
kormidelník, ktorý sám ručne vedie kormidlo lodi a dáva ro:tkazy stroj
níkom dotyčne rychlosti lodi, správneho zavesenia vletěných lodí a 
udlI'Žovania smeru chodu vleč.ný'ch .lodí, Hie je osobou dozorčou anI 
osobou práce pnikazujú.cou podl'a § 1, Č. 6, lit. a) zák č. 26/1929 
č. 16143 (IÚr. sb. č. 3202). • 
odst. 2: pojem prací Ipřevážně duševních Č. -13-676; srov. Boh. A. č.--Z9n, 
2934, 3441, 2942. 
práce převá'žně duševní jsou práce, při kterych podstatná část činnosti_ 
záleží v pochodech myšlenkový,ch, které potřebují vnějšího .písemného 
nebo ústniho vý:ra'lll (příkazu, disposic, prohlášení, záznamu a pod.) 
jen proto, ruby se mohly státi zřejmými, nebo práce, při nichž podstčJ-ta 
činnosti zál!eží v tvoření vlastních úsudků č. 13676, 14750; srov. Č. 11031. 
strojník, jehož úkolem jest řízení a obsluha strojů a který musí .na to
piče jen dozirati -proto, aby mu tyto vlastní úko.ny umožnil, nekoná 
práce -převážně duše""nÍ Č. 13676. 
najímanie a prepúšt'anie ro:botníkov, určovanie mzdy a prihlasovanie 
robotnikov k penzij.nému poisteniu .sÍl pracami duševnými č. :15069 (OT. 
sb. é. 2553). 
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ručné vedenie kormidla lo-di na základe odborných znalostí a skúse
nosti nie je prá-cou duševnou Č. 16143 (Or sb. Č. 3202). 
vrchní osvětlovač divadla, jenž jest ustanoven k péči o nsvětlování 
všech divadelních místností a o opatření osvětluvacího inventáře a který' 
jest odpověden za sklad osvětlovacího materiálu i za dodržování 'regu
lativu elektrárny, maje poyinnost z,kout;t,ati, ~da, :a~ízeníy jen:u daná ;y~ 
hovují dotčenému regulatiVU, ko:na -pra:ce prevazne dusev,ol a podleha 
pensijnímu pojištění č. '16554. 
§ 2 (výjimky z pojistné povinnostt): Č. 8 viz níže ro,zh. Č. 13207 u § 5 
zák. o pens. poj. 
§ 4 (třídy služného, služební požitky),: s,?luva, k~orou sa sml'U'Vn~k za
viazal 'Vykonat' práce pre spolusmluvfl1ka Jeho a mm (spolusmluvnlkom) 
platnými wbotní.k.mi v riadnej pracovnej dob~ za zvlášť (podl'a váhy 
spracovaného materiálu) stanovenú, odmen~, Je s1!1.Juvou p:~covnou a 
nie smluvou o dieto; zárobky z tychto prac .patna do pozlt-kov uve-
dených v § 4 č. 15024 (úr. sb. č. 2532). • •. 
odst. ti viz judikaturu II § 5 (o d P o v e d .fl o st .u e k ° I1 k a z a -
m ě s t n OJ vat e I fi). 
§ 5 (přihlášky, následky opominutí přihlášky): »zaměstnavatelem;< s~ 
rozumí v sociálním zákonodárství ten, na čí účet a vrub se vykonavaJt 
p'ráce a slUŽby zaměstnanci a koho postihuje hospodářský výsledek 
těchto služeb č. 14176. 
pouhé -při pojištění podle čl. IV zák. č. 89/1920 nezakládá 'Vstup do 
p()jištění podle zákona č. 26/1929, nirbrž připojištěný, podléhal-li pc
jtšténí podle zákona Č. 26/1929, musil bi'ti přihlášen, aby se stal po-
jištěncem podle toh?to; zákon~y č~ !331O; '" .. , 
nepřihlášeni 'k ;pensl}ntmu pO]lstem ne~1 za~rzenl1n platu oeb? Jmych 
naturálních požitků zaměstnance (§ 26, c. 2 zak. o obcl1. ,pom.) c. 13919. 
nastaly-li mezi. smluvci roz-pory o tom, zda zamě~tnanec podléh~ po
vinnému pensijnímu pojištění, není" v tom, že z-am~.st~avatel .. 'eoyvt?nos~ 
tu neuz-nal a C'dmítl přihlásiti zamestnance k pens1Jntmu pOlIstem, ani 
jiný dúležit), důvod ve smyslu § 26 zák o obch. pam. č~ '13919" " . 
sp-ory o nároky smluv:ních .~~edníků .. ,?'~:c~ na y~álhraduv ~kod~, vzmk!e 
jim 'p:ro nepřihlášení k 'penslJntmu pOjlltenl, ,patn na Iporad IPra'V~; § 40 
zák.c l:. 443/1919 tu neplatí t. 15894 (IÚr. sb. č. 3146); srov. c. 9890, 
11031, 12894, 15639; 'Úr. sb. č. 2915. . ,. . 
nárok z a rn e s t II a n c a :p- rot i z a m e. st n a vat e -lov 1 1).a n!lhra~u 
škody, ,sposobencj po.tuš.eníf!1 p:ihlašovac~j povin~'Osti _~ pe~~. po}stemu, 
je nárokom súkromno:pravnym 'co 15982 (Ur. sb. S. 3-1b3~; srov. c. 5804, 
12894 (týká se nároku pozůstalé vdovy po zamestpaocl). . 
o nároku vdovy a detí vYlPomocneho učitel'a y.na obe.cn;i. l'udovej šk~l,e 
na octsko.dné proti poHtickej obci z dóvodu, ze nepnh.Iaslla. tohoto ~tl
tel'a ·k penzijnému poj,steni-u, povo"la.'llé sú rozhodovat' rtadne sudy 
l:. 16156 ('Úr. sb.č. 3689); sro-v. č. 3651, 3035 !Úr. sb. 
soud jest oprávněn předurčujícím' zpúsobem rozhodnouti, ,zd~, ~a~~st-_ 
nanec podléhá pensijnímu pojištění, ~niž vyčká r~z~o~nutt_ pnslUsne-ho 
správního úřadu č.14631 (Úr. sb. c. 2254); steJne c., 16246, 15639, 
15290, 8643, 6511, 5804. .... . .. " ,. • 
soudy j,sou vázány pravoplatnyml vYI?ery ~pravnlch ur'!l,du, ze v zamest: 
nanec nepodléhá pensijní-pojistné povlnnostt ,č. 15290 (Ur. sb. c. 2719), 
srov. č. 2198, 22.22, 4690, 8219; 5804, 8286, 8643, 16246, 16848. . 
s a m o s t a t n é I'ozhodovanie o' tom, či u.rčití sú-km~-ní zamyestnancI 
podliehajú penz. poisteniu, .patrí výl.uč.fle úradom spravnym c. 15639 
(Úr. sb. č. 2915). . • 
otázku či ho'l zamestn3'uec k zamestnavatel'ovi v sl-uzobnom pomere, 
podliel{ajúcem penzijnému :poLsteniu l rieší súd v -spore {) náhradu šk-ody, 
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vzniklej z porušenia prihlasovacej povinnosti, sarnostatne ako otázku 
p: e i II di c i ~ I n u,_ ak o nej ešte nebalo rozhodnuté pravoplat,ným 
vymerom noslŤel'a poistenia č. 16246 (Úr. sb. č. 3297); srov. i judika. 
turu shora. ' 

nie je vylúcen~, aby 5a strany obrátily o rozhodoutie O hm, 'či za
m~estn~ne'~ po?l1eha:! penzijnému poisteniu, na nasitel'a poistenia, aj keď 
uz pOlstny .pnp~d nastal; ked' sa tak sta~o, je pmvoplatl1'é IOzhodnutie 
nosltel'a. p01stenla ('; tom, 6i zamestnanec podliehal penzijnérnu poistenht 
a!ebo ,?le, pre),trany aj 'pf: súď závazné č. 16246 (Úr. sb. č. 3297); 
srov. c. 2916 Uf. sb. a JudIkaturu uvedenou II rozh. Č. 15290. 
zam~stnanec, . kte;ý nebyl přihlášen k pensijnímu pojiSt&d, má proti 
zarnestnavateh na-rok na náhradu i' toho, co by připadalo na zvýšení 
podle § 177 a) (zák. č. 125/1931), třebas sám neučinil (marné) 
kroky o přiznání nároku na zvyšení ,č. 14631 (Úr. sb. č. 2254). 

POk~ld je. majitel podniku svého zletilého nevlastního s,y,na, knnajícího 
s v~d~mm\ va '5~u,hla'Sem. majitele podniku v podniku pravidelné -práce 
tov-íl:rmho ~.re-~n.l~a,. k mmž je svým předběžným vzděláním schopen, 
p~vmen ~nhlasltl Jako zaměstnance k pensijnímu pojištění Č. 16209 
(Ur. sb. c. 3361), 
~aměstna-vat~l odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou mu způsobi;l tím, 
~e ho" opommul přihlásiti k pensijnímu pojištění; nemá významu, že 
I zam~stnanec by.! oprávněn, aby u:činil pojistnou přihlášku č. 13207; 
srov. c. 6711, 8286, 8995, 9535, 9576, 9880, 11031, 12894. 
~an:ěstna-yate.J nelze činiti odpovědným za zanedbáni a nesprávné hlá
sem "zamestnance k pensijnímu pojištění, nevykonával .. li p-řihlášky svých 
za~estnanců k pensijnímu pojištění osnbně, nýhrž užíval-li k tomu za
mestna-nce, ktery nebyl osobou neschopnou k tomuto úkolu a ,nad nímž 
konal i řádný dozor Č. 13654; opuštěno, viz rozh. č. 5804 [j 6711 a dále 
judikaturu niže uvedenou. ~ . . 
ohla~ova-cí povinnost uložena jest tol j k o zaměstnavateli č. 14-217 (:úr. 
sb. c. 1997). . 
ohlaš.ova.s,í povinn.ost nestíhá úředníky zaměstnavateIovy a-ni 'podpůrné. 
a n~Js.o-~ ~roto cl~i1n~prá"vně odpov~dni ,pojištěncům z náhrady škody 
vZIH~le JeJIm perusemm c. 14217 (Ur. ~b. Č. 1997)." I 

pověř~-1i za:městn.avatel některého ze svých úředníků pro'váděním ohla
SOV~CI pov1TIno-s~, jest ned?ání této povinnosti ohroženo toliko pořád
kovym trestem c. 14217 (lUr. sb. č. 1997); srbv. č. 13207, 15024. 

opominul~~~ ~a~ě-stnavatel přihlásiti svého zaměstnance včas ,k pensij-
1l1m~ pOJI~tellI, dy-pustil -se. výhradně sám zavinění, jež ho zavazuje 
k nahrade skody c. 14454 (ur. sb. č. 2343)· srov. č. 6711 13007 16209 
9880, 14217. -"" 
za .škodu, spos.nl?enú porušením prihlašovacej povinnosti, je zodpovedný 
:am~str:.ava:el' aj v" prí-pade, kecl' poveril tretiu osobu podaním prihlášok 
c. 10020 (Ur. sh. c. 2532); srov. č. 13207, 14217, 15976, 16746. 
jestliže" za'fl~ěstnay,atel nep-řihláRil zaměstnance k pensi}nímu pojišténi 
p:oto, ze mel pochybnost o zaměstnancově pensijní pojistné po:vi,nnosti 
vUbec,. nebo ho přihlásil u jiného než příslušného nositele poiiště-ní aniž 
podal ;. !eé. ptihlášku s ~iýh-radou II příslušnélT(j--nof?itele pOjištěni jest 
odpoveden za skodu tím zaměstnanci vzešlou Č, 15948' srov Č 14' 3·7() 
11031. ' .. , 

z?dI?ovednosti ~a následky neprihláseni·a zarnestnanca k penz. pOiste~ju 
me Je sprosteny zame-stnavatel', keď zamestnanec nevyhovel jeho pri .. 
,~azu, aby sa ~ l?enz. poisteniu -prihlásH, ak vybavo'Va:nie ,pÍ'ihlášo-k bo~o 
Jeho sluzeb. povlllnos!'ou č. 15976 (Úr. sb. č. 3136) 
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z3mestnavatef nie je z.prostený za následky neprihlásenia zamestnanca 
k penzijnému poisteniu, ked' prihlasO'V'anie 'V Š e t ký c 11 zamestnatncov 
k 'penz. 'P9isteniu nebol o slu-žebnou povin~osťou !ohoto zamestnanca 
č. 15976 (Úr. sb. č. 3136); 16746; srov. Ut. sb. c. 1127, 2532 (lIl). 
pojištěnce, jenž neuplatnil nárok na zv\'šeni dávek pensijních podle 
§ 177 a), stíhá spoluzU'vinění na škodě vzniklé tím, že ho zaměstna
vatel včas k pojištění neplihlási1 é1c že jSGU mu důsledkem toho vy,plá
ceny menší pensijní dávky 'č. 14160. 
zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za 5kodu vzniklou následkem ne
správných údajů o výši škody, učiněných v přihlášce k pensijnímu po
jištění, kterou Sl zamě-stnanec sám vy.p.lni.l a z,aměstnavatel spolupode
psa!č. 16173 (Úr. sb. č. 33,36). .. ... .. 
z3.mestnavatei' zodrpovedný je zamestnanCov1, ktore-ho opommul pnhlaslť 
k penzijnému poisteniu, za stratu poistného <nároku, bez zreteJ'.a na to, 
ze aj sám zamestnanec olPominul vykonat' prihlásenie, hoc; boI na to 
oprávnený č. 16244 ('Úr. sb. č. 32(5); stejně č. 13207; srov. č. 15976 
(3136 Úro sb.). 
hod zamestnavatel' nie je zodpovedný za následky nepri1hlásenia za
mestna:ot:a k penzij.nému poisteniu, keď prihlasov8Jnie vše t k Ý c II 
jeho zamestnanco'V bol0 služebnou povinnosťou tohoto zamestnanca; 
tejto zOdpo'Vednosti nie je prarvda:že sprostený, keď .0 tom, že sa zCl!m~st: 
nancc neprihlásil, vedel a -g. tým stÍ.-hlasi.J Č. 16746 (Ur. sb. 36-33); v temz 
smyslu č. 15976 (IJr. sb. č. 3136)- .. . .., , ,. ,., ... 
přihlášení zaměstna:nce k povin.nemu penSl]mmU pOlIstem le veCI radne 
správy; opomněl .. li spoluvlastník (správce spol~č'llé nemo."ito~ti2 je uči
niti, stihají následky toho všechny spolu\'lastmky ne.movltostl c. 14176. 
zaměstnavatelé ručí rukou spole'čnou a -nerozdílnou za poji,štění zaměst
nance a za škodu, která mu vzejde z opomi:uutí přihlášky č. 14176; 
srov. č. 8286, 14930. 
rnezÍskal .. li zaměstnanec zaviněním _několika z8Jměstnavatelů čekaci dohy 
podle § 16 zák Č. 26}1929, od-p-ovíd~ji zamč~tnavatelé za škod1! rukou_ 
společnou a nerozdílnou č. 14930 (ur. sb. c. 2'548); 8266 (duvody), 
14176. 
n-as-ledujúci zamestnavater je zodpovedn)' za skodu, vzniklú z :poifušenía 
prihJ.asovacej povinnosti, týkajúcej sa penzijného poistenia aj v tom pn .. 
pade, ked' služebná doba, .ktarú p-redcház'aj.úci zamestnavatel' ·neprihlási,l, 
bola bv stačila zamestnancovi k dosiahnuti-a čekacej doby č. 15165 (Úr. 
sb. č. 2630). 
zaměstnanec nemůže se domáhati- na' zaměstnavateli náhrady škody anl 
proto, že ho o d h 1 á s i 1 z pensijního p"Ojištění, nepo.~léh.al ... li v .. dO'b~ 
odhlášení pensijní povinnosti, am proto, ze ho -o odhIasem .neuvedomI1 
č. 13310. , 
zaměstnankyně .fl e m á proti zaměstnavatel'i nárok na náhradu skody, 
ježto ji CV'čas nepřihlásil k pensijnímu pojištění, nepříslušel-li j} po~l.e 
zákona :právní nárok,na výba'Vné ani tehdy, kdyby byla vcas ~n· 
hlášena k pe:nsUnímu pojiště.níj ne,rozhoduje, 'že pod 1 e P' r a ,k s e vse~ 
obecnéhO' pensijního. ústavu b'y. se jí byl:I?' ~ostalo .. ~ý?~vného, kdyby ii 
byl zaměstnavatel včas přihlastl k :pensl~J11lmU IpO]lstem č. 13939. 
smírem (§ 13'80 obL zák.), který byl ~zavřc!l před. účinno,stí .zák'0J,;<a 
Č. 125}1931 o náhradě škody, .zpusobene zamestnan~l ne.Siprayp'-y~ pn
hlášením služného pensijnímu ustavu, nebyly narovnany" 1 VySSl naroky 
za!městnance podle záJkona ,č. 125/1931 Č. 13978j srov. c. 15199. 
poistenec fl e m 'o ž e sa vzdať .1lárŮ'k~.l' na .náhra-du škody:, ,kto~á m;u 
vznikne Do-rušením prihlasŮlvace'J povmnosh zamestnavatefom ,podla 
zák. Č. 26/1929 predtým, než poistný pripad nastal, ne'ž mu :nárok z perl
zij.ného p-oistenia vzniko.l č. 15024 (IÚt. sb. Č. 2532·). . 
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zaměstnavatelovu odpovědnost za obsah přihlášky nelze vyloučiti ani 
výslovnou, ani mlčky sjednanou dohodou se zaměstnancem č. 16173 
(úr. sb. Č. 2336); v témž smyslu č. 5804, 15982, lu244. 
kdo vynaložil ,podle § 1042 obč. zák. náklad na léčebnou péči zaměst
nance, jest oprávněn domáhati se ·na zaměstnavateli náhrady škody 
.pro nepřihlášení zaměstnance k pensijnímu pojištěni ve výši nákladu 
kte.rý ;by by\' hradil »Všeobecný :pensij.ní ústav« Č. 14857 (:Úr. Sb: 
č. 2412). 
pro nárok zaměstnan:ky.ně na náhradu škody zpusobené jí tím, že ji 'ne
?ylo přiznáno výbavné pro nepřihlášení k pensijnímu pojištění, stačí, 
z~ by ,'?y!a zí~ka!a c~lkem 30 příspěvko1vých měsíců, z .nichž 6 by hyio 
pred ucmnosh zak. -c. 26/1929, kdyby byla bÝvala přihlášena zaměst-
navatelem č. 1507,1 (úr. sb. č. 2535). . . 
otázku, zda pojištěnka nenabyla nároku na v)'bavné pro nepřihlášení 
k pensijnímu pOjištění, jest řešiti podle zák. Č. 117/1934 zaplatiIc..li za
městnrunec ,příspěvky za dodatečně příslušnou dobu příspěvkem za účin
nosti řeč. zákona, třebaže se dodatečná přihláška stala ještě před účin
nnstí tohoto zákona Č. 15859 (Or. sb. Č. 3132). 
domá'hán~~!i sc. ~~hr~dy škody pro nepřihlášení k pensijnímu pŮ'jištění, 
n e 1 z e pnsoudItt. 1 nahradu splatnou po vynesení rozsudku prvým sou
dem č. 1412i; srov. č. 9654, 12663. 
n~roku vdovy '120 zaměstnanci na náhradu škody pro nepřihlášení za·· 
mestnanee zamestnavate,lem k pensj,jnímu pojišténí, nevadi, že zamést
nanee sám spoluzavinil, že k rpojištění nebyl přihlašen č. 14930 (IÚr. 
sb. é. 2458); srov. i č. 5804, 6711. . 
nárok ',,"dovy nie je dotknutý ani prípadný.m spoluzavinením zamest
nanca gri opominutí prihlášky č. 16244 ('Ú-r. sb. č. 3295); ste}ně č. 6711, 
13207, 14754, 14930. 
odš'kodňovaci nárok vdovy zamestnanca proti zamestnavatel'ovi ktorý 
opominul prihlásit' jej manžela k penzijnému .poisteniu, je verej.~op,ráv
nej povahy a nemMe byť skrátený dohodou zamestnavatel'a 50 zamest
nancom Č. 16244 (Or. sb. Č. 3295); v témž smyslu i č. 5804, 12894, 
15982, ·16173; srov. Č. 5153 (lH)Úr. sb. 
zaměstnanec nemá proti zaměstnavateli ,nárok na nahradu pojistného 
~!e~é, mu byl? v?,měřeno po jeho ~odate~né přihlášce k pensijnímu po~ 
Este~.J a ,~tere sam. zaplatIl, nebyl-ll zamestnavatel:po'Vinen odvésti -po
JIstn~, ze~~éna zamklo-li právo ,nositele pojištění, předepsati zaměstna
vateh pOjIstné na ni':ho připadající promlčením třebaže zaměstnavatel 
zavinil, že nebyl zaměstnanec k pensijnímu pojištění vč,as při-hlášen 
Č. 16509 (úr. sb. č. 3548). 
§ 11 (neplatná ujednání): úmluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnan
cem, kterou se .přesunuje na -poj:ištěnce pensijního neho nemD:cenského 
pojištění větší než zákonem stanoveny podíl -na placení pojistného jest 
neplatná č. 13828; srov. Č. 14222, 15802, 16173. ' 
úmluv~, k~erou zaměstnanec projevil souhlas se srážkou po.Jovke d o
d a t e ,c í1 e předepsaného pojistného, ač právo zaměstnavatelovo za
niklo, příčí se § II a jest absolutně neplatná č. 14222 (Or. sb. -č. 2002)' 
srov. c. 16509. , ' 
předJpis ... u § 11 n~lze užíti na smíry, jimiž smht,vci upravilLo.tA_z-ku -ná.,. 
hrady skody vzmklé z opominutí IPQlvinnosti zaměstnavatelovy .při'hlásiti 
zamestnance k pensijnímu pojištčnÍ č. 15199 (fů'r. sb. č.2653). 
n~o,d~oruje dobrÝ,m ~ravům ani pfedpisům ~ákona o pensijním pojiš-
ten!, S. 26/192,9 umluva, podle TItZ byl zamestnanec po' třicetipětileté 
sluzbe p0r:,echan n~-?~le v -a>ktiv:itě pod . podmínkou, 'že odvede zaměst
na:vate~I ... vzdy ~pelliS!'lm a starobní důohody -pensijním ústavem mu vy
placene c. 15507 (Ul'. sb. Č. 2896). 
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úmluva kterou se na zaměstnance přesunuje placení pensijního pojištěni 
větším 'než zákonným dilem, jest neplatná, třebas zaměstn-anee pobíral 
na místě pevného platu pohyblivé provise po srážce -veŠkerých výloh 
a při stanovení výše peV'n~ho pl~tu 'pohy~.l~vé ~~ré?Iie po srá~~~ vvt;s,ke
rých výloh a při stanovem provIse byly JIZ pnspevky na pO]1stem za
kalkulovánv č. 15802 (Úr. sb. č. 3090) . 
nároky z;mestnanca pro t i n o s i tel i p o i s t e.n i a, vyplyvajúce 
z vlád. nar. č. 26/1929, majú povahu nárokov vereJnnprávnych a ne
mMu byt' úmluvou vylúčené alebo obmcdzené Č, 15982 (Ur. sb. č. 3153); 
v témž smyslu č. 5804, 6711, 16173, 16244. 
zaměstnavatelovu odpovědnost za obsah přihlášky nelze vyloučiti ani 
výslovnou ani mlčky učiněnou dohodou se zaměstnancem č. 16173 
(<Úr. sb. č. 3336); stejně č. 15982', 5084. 
pokud se úmluva, kterou se zaměstnanec vŮ"či zaměst~avateli zaváz~1 
uhraditi celé -pojistné ze svého, nepříčí předpisu § II zak. o pens. pOJ. 
Č. 16509 (,Úr. sb. č. 3M8). 
zaměstnanec nemá proti zaměstnavateli nárok na -náhradu pojistného, 
které mu bylo vyměřeno, po jeho. ,d o dat e č n é přihlášce ~ pensijním~ 
pojištění a které sám zaplatíl, nebyl-I} zamě~!~~v~telv povtne~ odv~sh 
pojistné, zejména zaniklo-li právo nOSItele pOlIstem predepsatt zamest
navateli pojis,tné na něho ,připadajíci promlčením, třebaže zaměstnavatel 
zavinil že nebyl zaměstnanec k pensijnímu pojištění včas přihlášen; 
v tak~vémto Ipří-padě se úmluva, jíž se zaměstnanec vůči zaměstnava
teli zavázal uhraditi celé pojistné ze svého, nepříčí předpisu § II řeé. 
zák. Č. 16509 (Ú,. sb. č. 3548). 
nejde o neplatnou úmluvu O' přesunuti soc.iál~ích příSiPě.vků n~ zaměst
nance větším než zákonným dilem, byla-II Sjednána vyslovna dohoda, 
že zaměst.navatel poskytne zaměstnanci určitou (proeenf:ní) část t. ř.~~. 
úkulové provise n aúhradu přís,pěvků pojistných k soc. a pens. pO]ls
tění, pokud připadají na zaměst'navatele,. a že z,aměs!nanec ~ám je od
vede nositeli pojištění za zaměstnavate.Je č. 16580 (Or. sb. c. 3594). 

platnost úmluvy, kterou se zaměstnanec (vedoud Ip'ro.d~jny) ::aváza!, 
že bude hraditi za s p o I' li' Z a m ě s t n a ne e, v prodeJ ne zamestnane, 
ze svého polovici pol-istného k pensijnímu pojištění, pokud připadá na 
zaměstnavatele č. 16841 (Gr. sb. Č. 3801). 
§ 12 (započitatelná příspěvková ~?~~: ?távku, ~?~ pojišt~~~k~ ,ne.na-
byla nároku na v~rbavné pro- nepn~la~em k" penSI]mm~, P?]lstem, Jest 
řešiti podle :zák Č. 117}1934, zaplat11-1J za'n:':~tn.a,ne~ pr}spe;ky ~a d~
datečně příslušnou dobu příspěvkovou za ncmnostt rec. zák., v trebaze 
se dodatečná přihláška stala ještě před účinnnstí tohoto zákona c. 15859 
(,úr. sb. č. JI32). . . 
do príspevkovej doby podYa §§ 12 a 16 zák. č. 26/1929 treb. poč~tať 
aj príspevkové mesiace na-dohudnuté do 31. decem!Jfa 1928 (z'a ~e1'll~ 
nosti 'vlád. har. ,č. 16/1923'), ktoré do tohoto dna neboly zrusene 
Č. 16257 (Io.r. sb. Č. 3345); srov. nr. sb. č. 255,5 (= Č. 15071 Sb .. n. s.). 
§ 16 (Čekací doba) viz též rozh. Č. 16257 II § 12 zák., o pens. poj. a 
judikaturu 'tl § 5 zák. o 'pens. po]., 'Č. 16244 II § 187 zak. o pen-s. pOJ. 

nezískal~li zaměstnanec zaviněnim .něko-1ika zaměstnavatelů čekací doby 
podle § 16 zák 'Č. 26/1929, odpovídají zaměstnavatelé za škodu rukou 
společnou a nedílnou ,č, 14930 (Úr. sb. č. 2458). 
nárok na starobný dóchodok je viazaný .na ,dokonče_pie čakacej doby 
v l'oistení podYa zák.č. 26/1929 Č. 14919 (IJr. sb. c. 2424). 
k doplneniu čakacej doby, potrebnej podYa § 16, odst. 1 zák. Č. 26/ 
1929, započíta sa rovnako kaž,dý mesiac ,obez rozdielu, či ho zamestna-
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nec nadobudol II prvého alebo posledného zamestnavatel'a Č. 15165, 
(Úr. sb. č. 2630). 
pri posúdeni toho, či by bol zamestnanec, neprihlásený k povinnému 
Ipenzijnému poisteniu, v pfÍipade riadncho priblásenia získal čakaciu 
dobu podfa § 16 zák. č. 36/1929, Ireba počítat' aj dobu, po ktorú sa 
za trvania pracovného pomeru Iiečil v nemocnici č. 16753 (IÚr. sb. 
č. 3678). 
§ 17 (nárok na invalidní důchod, pojem invalidity): pojem invalidity 
v pensijně pojistném smyslu č. 16227 (Úr. sb.č. 3373). 
nezpt'tsobilý k výkonu povolání není zaměstnanec, který skutečně vy
konává výdělečnou činnost, podrobeno!! ,pensijnímu pojištění, byť i pro 
churavost neměl snad normální pracovní výkonnost a nemohl ani za
stávati práce, jež by jinak osoba jsa-uci v pracovním poměru musila 
zastávalič. 16227 (iÚr. sb. č. 3373). 
poj,movým znakem zaměstnání není, aby byl zaměstn3!nec s'chopen fy
sicky vykonávati všechny :práce, jež zp'ravidla koná ve stejném nebo 
podobném pracovním poměru jiná normálně zdravá osoba, a aby byl 
zaměstnavatel '5 to využíti pracovní schopnosti zaměstnancovy vždy 
stejněč. 16227 (lÚr. sb. č. 3373). 
§ 23 (zvýšení invalid. nebo starob. důchodu pro bezmocnost): aj slep
covi prislúc.ha zv~'šenie invaIidněho dóchodku podl'a § 23 zák. ,č. 26/ 
1929, len ak je trvale bezmocný _ v smysle tohoto ustanovenia č. 16753 
(Úr. sb. č. 3678). 
§ 25 (vdovský důchod): slová »mal by nárok na tento dóchodok« na 
konci odst. 1 § 25 zák. č. 26/1929 treba vykladať tak, že by poisten
covj v deň smrti náležal inva1ídny dóchodok, ke by sa bol stal inva
Iídnym v smysle § 17 cit. zák., t. j. že hola splnená čakacia doba- a 
smrť rpoistencova nastala pred uplynutím o'chran-ný,ch lehat §§ 57, 58 
a 60 cit. zák. č. 16257 «(Jr. sb. č. 3345). 
§ 35 (výbavné) podmínky vzniku, nároku n'a ně: 'viz rozh, 
č. 13939 u § 5 (následky opominuté přihláš,ky). 
§ 38 (nárok na pOhřebné): »manželom« v odst. 2 § 38 zák. č. 26/1929 
treba rozumeť manžela aj man-želku Č. 16257 (Úf. sb. č. 3345). I 
§ 46 (neplatná ujednáni o nároku pojištěnců, vynětí z exekuce, její omea 

zení): i vyplacená již dá\rka není zabaviteJ,ná podle § 46 č. 14605 (Úr. 
sb. č. 2238). 
rovná-li se čás1!ka, nalezená u dlužníka, inva:lidnímu důchodu, připa-da
,Ucímu jen na měsíc, nepodléhá ani č-ást -nalezených peněz exekucL 
č. 14605 (Úr. sb.č. 2238). 
§ 46 se nevzta'huje na pHplatky k pensijnímu důchodu, jež povinnému 
vyplácí přímo jeho b)"'vall)"' zaměstnavatel z důvodu -soukromoprávního 
č. 14607 (IOr. sb. č. 2239): srov. č. 9322. 
při exekuci ,na dťtchody, které povinný dostává od několika nositehl 
poji'štění, jest sečís.ti jednotlivé dtlchody a je~li '11 takových důchodťt 
upravené různě existenční minimum, vyňa,té z e:xekuce, jest povoliti 
exekuci s omezením, které jest dlužníku pHz.nivějšÍ č. 15055 (Or. sb. 
č. 2549'); srov. č. 15153, 12108. 
příplatky .k pensijnímu' dťtchodu, .poskytované bývalému zaměstnanci 
jeho bývalým zaměstnavatelem .z dúvodu jeho dřívějšího zaměstnání. 
jsou výslužným podle § 2, odst. 1 zák Č. 314/1920 ,a zabavitelné P9,uze 
do jedné třetiny č. 15153 (lÚr. sb. č. 2{l21). 
dlužník nemá nárok, aby požíval zároveň jak -existenčního minima vy
ňatého podle § 2, odst. 1 zák. Č. 314/1920 z exekuce, tak -i pensijních 
důchodů, jež jsou podle § 46 zák. č. 26/1929 nezabarvite1lné, a aby takto 
měl ve ,skutečnosti dvě existenční minima č. 15153 (úr. sb. č. 2621); 
srov. č. 1'5055, 121108. 
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. . 'k'.. pohl'adávku pris.údenú titulom náhrady škody, zaprí-
aj pn exe USll ~a . f' rihlásiť zamestnanca k penzijnému p.o-
činenej .porusen1l1~. povlnnos 1 P J::: 46 zák č 26/1929 č. 15346 (Or. sb. 
isteniu treba pouzll ustanovema "::' .. 
č. 2760); srov. Úr. sb. č. 1516.. . č 16400 (Or. sb. 
zabavite-lnost ;připlatků ,podle § 119 zak. o pens. PO]. . 

č. 3485). . . t'izené podle §§ 119 a 120 zák. 
na příplatky, které, př5platko~ve us ~v~' 'i~~O pensijnímu důchodu, se ne
o -pens. poj., vyplacell zame~tnanc;b v··est je pokládati za výslužné ve 
vztahuje předpis § 46 ,řeč.>; z~~4/~~2hz ,ba které má zaměstnanec nárok 
smyslu § 2, odst. 1 zak. ,c., 3485) 
podle zákona č. 16400 eUr .. s~. c .. , . ''', I tkOm k pensij.nímu dů
při výpočtu existenČn!~10 v~l?l~a le~.t .k dP~60~ s~m ,č. 16400 (Úr. sb. 
chodu z'aměstnance pnpocIsh I penSI]l1l li 
'485) • 12108 15055 15153. , c. 3' ; srov. c. , ' 'hradu s'kody vYNozovaneho . ( ··'t'·) nároku na na, < , k vymoželll k zaps em . 'h .. 'ho ve"rl·te'le k <f'\ensij·,nímu po-.. v·hlásII vl'mal ajlCl 't'. , 
z toho, že povmny nepIl. ," , 'nároky příslušející povmnemu 
jištění, nelze v~~Yv e,x:kucl -na (p~nsIl~t č. 379Ú; srov. Č. 12366, 932,2, 
z pensijního POI]tstem c. 16833 Ur. s . 
944, 1269, 3718, 9654, 1 ~991, 14121. ,I § 46 zák. č. 26/1929 č. 16915 
k pojmu výživnéhQ ze zakona ve smys II 
(IÚr. -sb. č. 3878): . v v, I" by 'vale' manžeJ.ce podle soudního 

v ' 'v· 'ho 'lez pns'Usl v I" I k vymozem vyzlvne" ,v I t ' z viny obou manze u, ne ze 
smíru, sjedna.ného po r?zl;tce ~:kn;~;o~~e § 46 č. 1 zák. Č. 26j1929 
vésti exekucI ·na IpenSl]nt POZI, v 10400 14842 6211. 

( , b' 3878)· srov c. , , 
č. 16915 Ur. s . c. , 'j.:" " dilchodců) viz též shora rozh. 
§§ 49 a dalši (léčehná péče po IS~ncu a 
č. 14857 u § 5., ..' ústavem« zavedena léčehná péče li P9,- . 
byla-li »~še~bec~Yn: penSljnr k z nemocenského pojištění, není t:n.
jištěnce, lenz ,ma narok, ~~ ,a~.lťov,na zproštěna závazků plynouclcn 
~:;lušná okresl11 -nemo-censm p .] . b' 2412) , ··'t' . • 14857 (Ur s 'Co • 
z nemocenského POJlS em .. c., ' «. v ~ěmž prohlásil, že se účastní 
dopis »vš:.?beo~~~~ penslJ~lho vU~,ta~u ~měrnou část léčebných n~~ladu 
léčebné pec,e p~~~s.~ence a. z~ pr~1~~:a8 za »z<l.vedení« léčebné pece ve 
nemocenske PO-lIstovny, Jes po \: 
smyslu § 49 č. 13.!}~." v d ropuštěnítn p,o zavedení léčebné péče) 
§ 55 (ochranapOjlstence pr~ p.'t' 'sociální (§§ 154 a da1.). 
viz i r-o.zh. č. 136~2, ~ hesl~. ,~O]l s ~ire~ pensijního pojištění léče'hnou 
nezáleží na tom, J3~ym vz.pul'~?' hem nope'či převezme vubec a žádá pak 

'v' 'do da hm ze ,ece nou , Id' •. t·m peCl prova 1, z , , .. v v' oměrnou náhradu nak a ll, Cll, 
od nositele nemoceus~eho, yopste11l P ké pojišťov.ny a Zllčastní se pů
že přistoupí :k léčeb-u: I?ecl nemocens. - , 
měrný~ díle!!! :nákla~~~ ~. ,lr7s\4. onecháno na vůli, aby si vyb-ra1. ktery 
nosite~l 'pe~'sljmho, pOJls~en~ ( l~čebnou ipéči vyhovuje č. 13714. v 
ze zpuso'hu mu lepe Pl? J; 10 y' dl 55 zák č. 26/1929 jest, ze 
podmínkou bezúčinnosh, vY1;'ovedl ť~ 'be ~m· 'nebo ~ lázních pod lékař
léčebná péče v odbornem v \t~.tavu ecc t~: 1'3612 
~k·m dozorem byIa skulecne zavedena c .. v. ., , ' , ' ověď 
. Y. v ,v, dost o léčebnou peCl zamttnuta, nel11 vYP 
byl,a~-}l z,am:s~n~ncova za, .)0, odání ,žádosti č. 13612. v y 

nellCl'll'na, treoaze byla dan~ -1 Pv., _' 55 zák. č. 26/1929), trehaze 
pťOlpuštění zamě!tnance dn,e~l v ~~zu~fn~ep;,~olení léčehné péče~ stalo-li se 
k -němu došlo az po po am ~a o~ lužbu po více než ,šest týdnů,. v kte-
t~k proto, ž~ zat?ě-st~l.a~~~šf: ';~%ťO~en 1éčebné péči č. 13909:. , ' 
remzto mez1dobl ne ~ ]... . § 11 'k -o pe-ns. PO]. (z a k a-
§§ 64 až 68 (hrazem pOjlstnebo) VIZ, za . 
zaně úmlu'Vy). ,. 
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u~'edené př~d'pisy se !)'kaji j ~ n 'I?IOicení pojistného, které má poj i š
t e II e c platIh ze yS v e h o pOllstneho poměru, založeného jeho služební 
sml0;tvo'~ . se ,zarnestnavatelem, nikoli i placení pojistného z pojistného 
pomeru J I fl Y c h zaměstnancf! č. 16841 (Úr. sb. č. 3801). 
~ 68.!práv? sr~y~: ro~l; § v68, ,odst. 2 přísluší zaměstnavateli jen tehdy, 
Je~th,ze pOJlst~ey p::m1ev ~a'?ne a včas plní a uplatní své právo k srážce 
neJdele ve lhute tn meSICU ode dne splatnosti měsíční prémie uvedené 
v § 68, odst. 3 č. 14222 (Úr. sb. č. 2002). 
lhůta podle '§ 68, odst. 3 je lhůta preklusivní, nikoli promlčecí Č, 14-222, 

uplynula-li lhůta podle § 68 odst. 3 marně pozbyl zaměstnavatel ná
roku na srážku č. 14222 (IOr. sb. Č. 2002).' 

pod~~ v§ ~s:, ,odst. .3 zák. o pens. poj. Č. 26/1929 viz heslo: p e -fl s i j n í 
p 0']1 s' ten 1 (§ 08) roz'h. č. 14222. 

§ 72y (pojistné, j~ho vvymáhání),:. exe~uční~ titulem ve smysLu § 1, _č. 13 
e~. r. a § 7~ ~ak ,co 26/1929, Jest 1 d-o:Jozkou vykonatelnosti opatřený 
vyka~ »Pen51JTI1?O ustavu soukromých drah«, v němž jest pojistně ma
te~~ticky .vypocten ~.edoplatek, pcr::ipadající na dlužníka, kterým má při
~J?et} na uh;,a,du popstneho břemene; ,newzhoduje, že se nedoplatek 
zada na dluzmku naJednou, nikoliv po částech Č. 13404; ,srov. Č. 16819. 

~a!oba, ,kt~rou se žalobce domáhá výr'oku; že exekuce není přípustná 
]ezto v~.mer yšeobecného pensijního ústavu, jsoucí exekučním titulem' 
byl yzrusen vymě-r~m zemského úřadu, 'jest ža:lobou podle § 39 Č. :5 
ex. r., -pro kterou Jest dopuštěn pořad práva t. 13766. ' 

lpodstatno~ nálež,it?s-t',oll li~tin'Y ,o výkaze nedoplatkov II Ú rad o v n e 
Vše~he.cneho, penzl}neho ustavu, opatrenej doložkou o jej vykonatel'
n?stl, Jest, aby podpísaná bolo krome riaditel'a predsedom úrad.ovne 
(Jeho námestnikO'v) č. 16351 (IÚr. sb. č. 3427). 
vYkonatelný ·výkaz nedoplatků o pojistném, vydany úra,dovnou Vše
o-?ec~ého pensijního

y 
ústavu, i,est exekučním titulem podle § 1, č. 13, 

lllkohv rp~dl~ § 1, c', 19 ex. f.j námitky .proti vykonatelnému vykazll 
nedo,pJ.aŤ'~u ]e:Svt pod~tI II úřadu, jenž exekuční titul vydal, po při-padě 
u zemskeho umdu c. 16819-; srov. 'č. 9807, 11023, 13404. 
k ,rozhodnutí. o . nároku, který je založen na předpisech občanského 
-pra'V~ ? ~ondllkCl y~ vyvozován z toho, že nosite-i 'Pojištění (všeobecný 
pen~JJn~ l~stav1. pn]al l1::~:rávem po'F'stné dávky, po pHpadě, že důvod, 
z nehoz Je pnjal, po-zdeJI odpadl, JSou povolány soudy Č':. 14525 (o.r. 
s-b.č, 2190). 

§ 74 (Vš~becný ypensij~í ú~~av~:. k vefe}ným orgánům uVeden-ým 
v y§ .172z ,co 1 ex. <L, kte-re maJI. <tyti obeslany k rozvrhovému roku ná
leZl I, Vseobecný ipe~sijl1í ústav, je-U Z e,xekučníoh SlpiSl1, zejména ~ od
?admho .pr~ltokolu, Jakož i Z přihlášek jiných -veřejných orgánů zřejmo 
ze prodane nemovitosti sloužily podniku provozovanému povinný,~ 
č. 13197. 

~~ 76, 8~_ (úřado~ny »~šeobecného pensijního ústavu): »Oradovňa 
V seobeAcyneho penzl'~neho ustavu v Bratislave« nie je právnickou osobou 
~ nemoze sama alll žaJovať, ani byť žalovaná č. 16153; v témž smyslu 
Co 11239, 12772, 12875, 3659. 

~. 113: 1!6 .(př~tupky p'ojištěnců): zaměstnanec státu, jemuž byla 
pr! Z11Uselll sluzebmho pome-ru -poskytnuta výpomoc ve výši jeho "nré
m:orvé reservy proto, že výs!lovně prohlásil, že nikdy nevstoupí do ':za
m~~~á~í p~?-Jéh3Jjícíhoy pensijní povinnosti, jest povinen tuto' výpomoc 
vr<:,-tl~l, -Jesthze ne-dodr~~el této podmínky ,a stát hyl proto nucen" jeho 
pr<;!~l1OvoU .:~syer~u ~odle § 114 zák. č. 26/1929 přenésti -na nového' 
nos~tele .po"]lstem (Vseobecn~r pensijní ú"tav) č. 15200. 
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§ 118 (zaopatřovací zařízení): uznal-li pensijní ústav, aniž jeho výměry 
byly n3.(padeny opravnými prostředky, zaměstnance za zamčstnance 
povinnému pojištění podléhající a přiznal-li mu důsledkem toho za
opatřovací důchod 'podle .příslušných zákom!, váže jeho ľozhodnutí 
i soudy při řešeni otázky, zda na důchod z~městnance pl~tí llS~an?Ven~ 
§ 118, odst. 2 zák_ Č. 26/1929 a zda za~estnav~~el, nenl oprav~n,en. SI 
započísti na 'své smluvní p-lnění stanovene v pen-sll.nJm dekretu castKu, 
o kterou byl důchod zaměstnance podle § -177 řeč. zák. zvýšen Č. 13673. 
do nároku' na pensi proti majiteli zabraného velkostatku jest započítati 
drahotní přídavek k invalidnímu důchodu, poskytovanému zaměstnanci 
Všeobec-ným .pensijním ústavem, byly-li drahotní přídavky 'Podle .norem 
na velkostatku zrupočítatelné nebo z pensí obvykle sráženy, a starobní 
důchod, jejž pobírá zaměstnanec od fondu pro zaopatření zaměstnanců 
velkostatku č. 13872. 
zákaz započtení na smluvní plnění neplatí, bylO-Ii podle § 177 3.) zák. 
ů pe-ns. poj. pro1vedeno zvýšéní dávek pensijního ;pojištění sOllk!omých 
zaměstnanců ve vyšších- službách, odpovídající započtení ·polovmy ne
pojištěné doby služebn; č. 14057, 14240 (Úr. sb. č. 2014). 
výklad § 118, odst 2, zák. č. 26/1929 o 'práve zamestnavatel'a započítať 
si celkom alebo zčasti dávky z penzijné'ho poistenia č. 16256 (Úr. sb. 
č. 3330). 
pri vypočítaní sumy, ktorá podl'a druhej vety odst. 2 § 11'8 zák. Č. 2~jj 
1929 :nemóže .byť zamestnavatel'om započítaná na jeho smluvné plnellle, 
treba ro'zlišovať med-zi zá.kla.dným dóchodkom podl'a starého penzi.j
něho zákona (vlád. nar. Č. 16/1923) a 'qrahotnými 'P'rídavkami vy~~á
can$rmi za jeho platnosti len vtedy, keď to' bo.Jo smIuvou alebo zvlast
nym zákonom stanovené Č. 16604 (Slov.). 
z ustanovení zákona ,č. 125/193-1 neml1že zaměstnavatel vyvozovati ná
rok na snížení závazků, uložených mu ve smyslu §§ 11 a 12 zák. 
č. 130/1921 č. 14344; opačně č. 14635. 
§ 118,' odsT. 3 zák. Č. 26/1929 má na mysli jen ~vý'šení dúchodů ,poct!e 
zvláštního p ů vod n í h o předpisu § 177 zák. c. 26/1929 a neIze Je 
vztahovati na zvýšení dávky pensijního pojištění přiznané zákonem 
č. 125,/1931 č. 14635 (,or. sb. č. 2,258); tím byl opuštěn opačný názor 
v rozh. Č. 14344. 
§§ 119, 120 (příp\atkové ústavy) viz též rozll. č. 16400 (Úr. sb. č. 3485) 
výšeu§46. . ..• , ...• I'b. 
náro.k zaměstnankyně okresni nemocenske Po,l'stovny, le]IZ s uze nI 
poměr z,a'nikl provdáním před uP'!ynut~~ tř~cetipěti1~eté služ~.b?í d,oby, 
na příplarky ,k dúcho-du vyplácenemu JI »Vseo:becnym pensl']fl1m usta
vem« Č. 15514. 
§ 124 víz rozh. u § 134 pens. zák. 
§§ 125 a další (pojišťOvací řízení, výměry): 

§ 125 (výměry) viz r(;zh. Č. 14525 u hesla: po f a ~ p -r á:v a (veřejno-
právní pojišťovnictví). . 
oprávnění nositele .pojiště-nÍ k vydání výměru o -pensijní pojistné povin
nosti (§§ 84, odst. 6, .písm. a), 125 zák. Č. 26/1929) není časově. ome
zeno a výměr lze vydati i iPO' skončení služebního poměru nebO' po po
}istném případu a soudy jsou jím v otázce pojistné 'povi,nnosti vázány 
č. 16848 (IOr. sb. č. 3811); srov. č. 15240, 8274, 4690 a J. 
§ 133 (opravné řizení u úřadů správních) viz též heslo: vázanost 
s o tl -rl u r o z hod n u tím 'P e n s. úst a v u. 
s o u d Y jsou povolány k rozhodnutí ci nároku -vyvozovaném z -.přesI
pisů o b č a n s k é hop r á v a o ,kondikci a odůvodúovaném tímJ ze 
nositel pojištění (Všeobe,cný pensijní ústa'V) přijal neprávem pojistné 
dávky, po-'případě že důvod, z něhož je .přija,l, později odpadl Č. 14525. 
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riadny súd nie je povolaný preskúmať výmeru ,o,radovne všeobecného 
pensijného ústavu, ktorým .bol zamietnutý nárok zamestnanca na inva
lídny dóchodok Č. 14924 (·Úr. sb. Č. 2452). 
s a rn o s t a t II é rozhodovanie o tom. či určití súkromní zamestnanci 
podliehajú penzi:jnému ,poisteniu, pahí ,podra § 133 zák. Č. 26/1929 vý
lučne Madom správným č. 15639 (úr, sb. č. 2915). 
otázku, či bol zamestnanec k zamestnavatel'ovi v služebnom pomere, 
podlihehajúcom penzijnému poisteniu, rieší súd v spore 'Ů náhradu škody, 
vzniklej z porušenia -pdhlašovacej povinnosti, samostatne ako otázku 
prejudiciáLnu, ak o nej ešte nebolo roz'hodnuté pravoplatným výmerom 
nositel'a poistenia č. 16246 (Or. sb. č. 3297). 
nie je výlúčené, aby 5a strany obrátily 'Ů ľozhodnutie o tom, či zamest
nanee podliehal penzijnému poisteniu, na nositel'a poistellia aj keď už 
poistný prlpad nastal; keď sa tak stalo, je pravo,platné -rozhodnut-ie no
sitel'a poistenia o tom, či zamestnanec podliehal penzijnému pOisteniu 
a!ebo nie, pre strany aj pre súd, závazné č. 16246 (iÚr. sb. č. 3297). 
námitky proti nároku podle vykonatelného. výkazu nedoplatků o po
jistném, vydaného úřadovnou VPIŮ, jest podati u úřadu, který exek. 
titul vydal, po případě u iemského úřadu č. 16819; srov. č. 9807, 11023. 
riadne súdy nie' sú oprávnené preskúmavať, či úradovne Všeobecného 
:penzijného ústavu pdjaté platby správne zaúčtovaly na bežné poistné 
olebo na nedoplatky č. 16759 (Úr. sb. č. 3697). 
§ 134: senát pro řešení kompetenční.ch konfliktů není příslušný řešiti 
spor o příslušnost mezi nejvyšším správním soudem a vrchním pojišťo
vacím soudem dod. I k mč. 193H; srov. obdob. rozll. téhož senátu uved. 
v dorl. llL k roč. 1926. 
§ 159. (vázanost soudů pravoplatnými rozhodnutím příslušných správ~ 
ních činitelů pens. poJištění) vi'z heslo: v á z a .n ,o s t s o u d II r o z -
hod n u tím pen s. úst a v u. 
§§ 170 až 172 (ustanovení trestni) v,z rozhodnutí u § 5 zák. o pens. 
pojištění. 
§ 170 d) (ustanovení trestní) viz rozhodnutí li § 1 J zák o pens. poj. 
(zakázané úmluvy). 
§ 176 (státní příspěvek): zvýšenie dóchodkov na základe štátneho prí
spevku poct!'a § 176 zák. Č. 26/1929 v znení zák Č. 117/1934 vzťahuje 
sa na vše t k y dóchodky vyplývajúce z penz. poistenia, tedy aj na 
dochodky poistencov~;ch pozostalých Č. 15781 (Úr. sb. č 3033). 
§ 177 (příspěvkOvá doba ziskaná před 1. lednem 1929. zvýšeni dů
chOdů) viz rozh. II §§ 118.a 177 a) zák. o pells. poj. 
§ 177 a.l (čl. I zák. Č. 125/1931) započtení poloviny nepojištěné doby 
služební, zvýšení dávek odpovídající zapo.čtení polOviny nepojištěné 
doby služebni) viz též rozh. Č. 13978, 14160, 15199 u § 5 zák. o poj. 
pens. a ľozh. u § 118 téhož zákona. 
ztnocněriec, který převzal vůči zaměstnanci závazek Cpřikaz), že podá 
za něho přihlášku o zvýšení dávek pensijního pojištění podle zák. 
č. 125'/1931, odpovídá podle § 1012 obč. zák. za škodu vzniklou zmoc-
niteli nesplněním příkazu č. 16708. ' 
do nároku na pensi proti majiteli zahraného velkostatku jest ZélJpočítati 
drahot-ní přídavek k invalidnímu důchodu, poskytovanému zaměstnanci 
Všeobecným pensijIlím ústav~m, byly-li drahotní přídavky podle norem 
na velkostatku započítatelné nebo z pensí obvykle sráženy, a 'Starobní 
dúchod, jejž pobírá zaměstnanec od fondu pro zaopatřen! zaměstn~nců 
velkostatku Č. 13872. 
zákaz započtení na s'mluvní plnění ve smyslu § 118, odst. 2 zák. č. 26i 
1929 neplatí, má-Ji podle § 177 a) zák.č. 26/1929 ve znění čl. I zák. 
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, . d zv 'Išen~ dávek pensijního 'pojištění SQU-
Č. 12?/1931 ?yt pr~V~eenVoYŠŠíC}h službách odpovídající započtení flo-
kromych za!:~e~ n,ancu~. v 14057. 
laviny nepOjlstene sluzebm doby c. 'd h' větě druhého 

Vt' mluvní plnění ~tanoveny v ,ru e 
zákaz zapne eni ?a ~ , 1929 II e' "i a t í 'bylo-li podle § 177 a) pro
odstavce § 118 zak. c. 2(6/ .. ' 'h POJ"lště~í 'Soukromých zaměstnanců 

d my'šení dávek penstll11 op, ' .. v V • d b ve eno' ..., "' cl 'd'" a'počtení poloviny nepo)lstene o Y 
ve vyšších sll1zbach), OpOVl, ClJ]tCl Z ... ' 2014) . 
I -'b . - 14057 a 14240 DUr. sb. C.· . á 

s lize nt c. o že zaměstnavatel vv,vo'ZovatI II -
z ustanovení zákona ~. 12yl931 ne mu - ,ť §§ 11 a 12 zák. Č. 130/ 
rok na snížení závazku ulozenych mu v: s .. m~" ~4635- (úr sb č 2258) 
1921 Č. 14344 (Úr. sb .. Č. 2Z54); opačne c. .' . 
II § 118 zák. o ljJ~ns. POl· ~ t va na z3'počtení poloviny rnepojiš
P!á~ní po'Vah~J n~~~kué z~~/~g:fc~ 14631 (úr. sb. č. 2254). " 
tene dODy pn e .' " _', cl škod vzniklé zaměstnanci tím, ze 
jestliže smluv-ci naifovn~1t nah:~ dll ... prihláSiľ k pensijnímu pojištění, 
že ho zaměstnavatel vcas a nt ... ne, ne,. vniÍn veškeré nároky 
a dohodli se výslovné na, tom, oze ~lm JS?~1 ~:~OěstnaXci již nep'řís~luší 
zaměstnancovy, z u'Ve~~neh~ d~vo tl a ~ tn~,VHte1i vztahuje se takový 
právo domáhah se dalsl~h naro~~. n~ z~mCSdte ák Č 125/193,1 Č. 15199 
smír (§ 1380 ohč. zák.) 1 ~a VySSl fiafO po Z.. I 

(,Ú11:. sb:. č:",2653); ~.r0v, .c .. ~3g~~;radu škody vzniklé z 0'P0minu.~ív 'po~ 
sumy, llffilZ . smluv Cl UPlaVl~l'hf, 'f zaměr-tnimce k pensijntmu pOJlstem, 
vinnosti zaméstnavatelGvy pn. aSI I ,~. v 15199 CÚr. sb. č. 2653); 
nelze posuzovati podle § 11 zak o pens. PO). c. 

srov. však Č, 13978, .'. v· V' dne če~koslovenskému 
odst. 8! platnosti převodu ma'Jetku, ]en\ F;lP~nsi'ního" pojištěni podle 
státu z úpravy maietkovÝsch PGodsta~"l~~JJ:a Jšeob1ecný pensijní ústav, 
čl. 275 mírové smlouvy t. ennal"s ,e '" -čl 42 úmluvy č. 601 
nelze odpof-ovati pro Ile~ostat~k 11~t~:ra~o~~~~I,o ~šech pohledávkách, 
1926 o:b~a'~uje V'šeohecl\e a zr'~~ s~lt nebo osobu jím určenou č. 15566. 
pokud presly na českos ovens cy v ' .. " • trna za-

~ť:ce~:O;,;~~~c~h~~Uif~ ~t~~y~~~~~~~!~e~~hF;';~t~ln~~:~:~;~~!e~~ 
s Všeobecného pensijního ústavu pť(~ z,nzenc ,"' 

rve úsobností úmluvy č. 151/1929 c. 15556. _. 
P ~p, '. o Všeobecném pensi,jnMn ústavu p,ro znzen,ce vv~ 
uzavyemm umtu~y. 1924 ozb II Vídeňský .pensi'jní ústav oipravnem 
Vidu! d~e 29. bre~na . vP v? .podle této úmluvy ·připadnouti čes-
nakladatl s pohledavkOU, JEZ me a ,I • -' t' v r roce 

I k · t't,l t'rebas řečená úmluva nabya UC111nos 1 az \ kos ove.1S emu s. a, ' . 
1929_č. 15556. '. d. i. ky vznikl1 nároku na ně. viz též 
§ 18, (vvbavllo). p o ID n . - . hl· š k ) 
rozh. Č. 13939 li § 5 (lIás le d ky o p o,min u tep rl a ~ '26 
do doby 30 pří.pevkových mesiacov .~odla 1. odst. § 185 zák. ~. k / 
1929 potrebnej pre ,priznanie výbavneho pre P01"steťk~, k~o,fe Zl~9;9) 

ď nadobudnutim účinnosti t-ohoto zákona (pred ,: Ja~ua.rom , 

~~fc~ň ~f:~a,~,~iS'ee~~?s~t~~l ~~~a~~~o~~~~~~;og~\~;~~ti~r~~fo~:~~~~ ~:= 
kona' (pred 1. januárom 1~29) Č •. 150~1 (Ur. sb. c. 2055). 
§ 187 (zaměstnanci }}přestarU«) VIZ tez rooh. Č. 14919, 16244 li vl. n. 

Č. 16/1923. t éh s" 
, , odváděni (placení) přispěvku podle § 2, odst. 2: s ar ,o. pen b\.}-

P?une. 'v • ák č 89/1920 nezakládá nárok na starobní ne' o mho zakona ve znem z . . 
invalidní dfichod Č. 14441. ..."_ 

t . kt r' sa staH povinni penZl]uym pOlstemm az podYa zák. 
zames nanCI, o 1 . • t' innosti pre svoj 
Č. 26/1929 a ktorí pred tím vyňatí boh z pOlS ne] pov 1" " 
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vek, maJú pri predp?klade, že za nich platené boly pred 1. januárom 
,1929, pnspeAvky do fondu pre potrebných nezamestnaných, nárok 'na 
~nvah~ny dochodok a 'pozůstalí po nich na pozostalostné dávky, i ked' 
cakacJa doba nebola ookončená Č. 16244 (1Or. sb. Č. 3295). 
§ 197 (derogační doložka): pfedpisem § 197 zák. Č. 26/1929 pozbyly 
p!atno,~h J.e? p r ,a v 'll 1 př~:tPisy, upravuiící pensijní pojištění, TI i k o
I ~ v vsak 1 1 fl stl t II C e, znzené na podkladě těchto zrušených pTáv
n1~h norem, .k nimž náleží i pensijní ústav soukromých drah v Brně 
ani ~ta~,?vy tol1o!o pe,nsijního ústavu, schválené a upravené na P'Q.d~ 
~lade dr!ve platne:ho zakona č. 89/1920; tyto stanovy platí až do nové 
upravy c. 13767. 

ptedstave?s~vo pensjjní~ho ústavu soukromý'ch drah v Brně jest opráv_ 
nell? usnestI s,e r~? l~rčlté směrn~ci .~ři stanovení pensijní základny, sta
novIÍ! .p"'odle ni pflspe,vky a oznam-Itl je seznamem zaměstnavateli jenž 
nem~s!l, ba ani nesměl vyčkávati zv'láštní výmě'ry nebo jejich právní 
mOCI c. 13767. 

POjištění s.ociální. (~ O ji š t ě jl í z a m ě s t n a n c ů pro pří pad .fl e moc i 
1 n v a Jl d ,1 t Y a~ s vt a ř i podle zák. č. 221/1924 ve zněni zák. č. 184i 
192~ a vlad. nar. c. 112(~934 a č; 143/1934; úplný text zákona publi
kovan vyh:. mm. soc. pece pod c. 189/1934): a 'P o řad p r á v a viz 
heslo: por a d p r á v a (:pojištění veřejnoprávní) 
s.J uže b . .p o m ě} y ú ř e dní k ů ne moc e n s k Ý ch P oj i š f o ven 
y~Zy ~eslo: ~ a !TI e s t n a II c i o k r e S 'll í c h fl e moc e lij s k Ý c h P o
J I S t o ven. 
v'tmáh.ání pojistného viz heslo: d,ra'žha vnucená nemo
VItostI (§ 2:16, Č. 2 ex. ř.). 

(~še,o~~né): pOku,d, pravoplatn)'m povolením exekuce zabavením a 
pnkazamm k ,vybram pCYhledávek, které !povinnému lékárníkovi příslu_ 
sely ~a dodane. léky a léčivo proti »Léčebnému fondu veřejných zaměst
nancu« a protI okresní 'nemocenskě pojišťovně, vz,ll'iká hmotněprá'vně 
platné zástavní ,právo vymáhajfcího věřitele na řečených 'Pohledávkách 
dlužníka č. 13177; srov. Č, 8303 a 12170. 

k p.r~ávním y,P?dmě~ům! v )~ji~hž pro~pé~h je ,s.t!lnovena výhoda §. 15 
ex. :., patn I n~s'lt~le vereJneho s.Qc1almho pojlstění; ustanovení § 15 
~x. r. se vztahUje I na exekuci zabavením a přikázáním pohledávek 
Jež .. m~ zeymědělská nemocenská pojišt'ovna za: určitými osobami n~. 
pOJlstnem c. 13774. 

pohl'adáyka okresnej nemocenskej poist'ovne na poistnom móže byt' 
predmeto.m postu.pu súkr.omnej osobe č. 16751 (iÚr. sb. Č. 3676). 
§.2 (roz~ah POjis~é P,OV~~?'Sti): ten, kooho si z a m ě .s t n a n e c p o d
n vl, k ~ s a ~ ve vlastmm zaJmu a na svu]" náklad zjednal k přechodné 
pnlez~!os~ne vý,~om?ci při práci mu přikázané, ll' e stá v á se v poměru 
k ~aJlteh podmku Jeho zaměs,tnancem č. 16643 (lÚr. sb, Č. 3641). 
~§ ~ až 6 (vynětí z pojistné povinnosti): !přHežitostn,ým zaměstnáním 
lež J~ vyň~tŮ' ~ p~~ist~é povinnosti, je práce, která se zřete'lem na u.b~ 
vykl~ zam~~~nam Je ~~e:,em náhodílým, ojedinělým a jež není řádným 
zdrOjem VyZlVy pracupcI ,osoby č. 14786 (IÚr. sh. Č. 2370). ' 

~amestn~nie zamestna;nca u ~r~i!ého z~~estnava!el'a je"s hl'adi,ska § 5, 
hí. a) zak. zamesmamm ved!aJ5lm, 'ked Je,ho sluzebná činnost' u tO'hoto 
z~~estn~v~t~ľa je vZihl'adom na jeho c-elkovú hoslPodársku alebo so
cmlnLl sltu.aclU zamestnaním podru.žným; či je tomu tak. musí sJ{júmat' 
zamestnavatel' s peč.Jivost'ou riadneho hospodára č 15722 (IU', sb 
č.3011). '. . 

po~~l:li za'I?~stnanec vy,konávati práce .nebo služby dříve, než dokonal 
SVU] sedesaty rok, podléhá povinnému pojištění invalidnímu a starob-
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nímu, třebas potom přerušil svůj slu~ební pomě.r a poč~l v něm pokra
čovati teprve po dosažení 60. roku 'C. 14396 (Ur. sb. c. 2103), 
povinnosti invalíd>neho a starobného poisteni.a podIiehajú aj osoby, 
ktoré 1. júla 1926 boly mlad~ie 60 rokov .a. od te.jt~ doby počnúc p:ed 
dokončením 60. roku vykonavaly - hOCl 1 len kratku dobu - prace 
ale.bo služby poistením povj,nné Č, 15722 (Úr. sb. Č. 3011), 
§ 7 odst. 1 (kdy vzniká pojištění nemocenské): pojištění .pro případ 
fl e:n o C i jest p o v in n é a v z 'll i kál i ž z e~ z á k o ~ a ydne~~y ~d~ 
pojištěnec začal vykonávati' práce nebo sluzhy povlllne pOJIstene 
Č. 13338' srov. Č. 3049, 1483 Ur. sb. 
§ 7, Odst. 2 (vznik poji~štění invalidfÚho a starobního) viz rozl1. II § 1 T 
zák. o soc. poj. 
§ 8 (kdo je zaměstnavatelem, spolupodnikatelem, zprostředkovatelem): 
zaměstnance, který si sám ve vlastním záim~ a H~ svůj náklad ziedn ... ~1 
k přechodné příležitostné výpomoci při pr~CI zamest~avatelem m ... u pr,l
kázané nelze ,poldádati ani za spolupodmkatele, am za zpros~redko
vateJe 've smyslu § 8, o d s t. 2 zák. o soc. poj. č. 16643 (Ur. sb. 
Č. 3641). 
§§ 17 až 22 (O přihláškách, odhHíškác~, ~~á,menlc~ atd): § 17, o~~t: ~ 
následky Opominutí zaměstnavatele přihlasltl zamestnance k P01lst~nt 
inrva1idnímu. a starobnímu): pojištěnka, která porodila, má .nároky Jen 
proti nemocenské pojišťov·ně, ~ikoliv i proyti zarněstn.avatel.i, va to ani 
tehdy, nedostál-li zaměstnavatel své přihlasovací povmnostl c. 13333; 
srov. Č. 1508,3829,7142,7496, 8082, 9411, 10683, 10505. 
pro porušení ohlašovací po,:inn.osti, nelze zaměstn~vateli ~~l~~ti pO-;:
vinnost, aby ,nahradit pojištencl davky -nemocenskeho pOjIstem, ·ktere 
mu nemocenská pojišťovna odepřela IPoskytllouti č. 133-38. 
náhradní nárok zaměstnance proti zaměstnavateli zakládá jen porušem 
ohlašovací povinnosti k pojištění i n val i ,d ním u a s tar obr. í m u, 
nikoliv i k pojištění nemocenskému Č. 13390; srov. Č. 8411, 12882. 
zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci podle ohč. zákoníka za škodu, 
která mu vz,nikla tím že nebyl cpřihlášen k i n val i d II í m u pojištění; 
nerozhoduje, že zaměstnavatel měl ,pochybnost o pojistné povi'nnosti 
zaměstnancově Č. 14370 (lÚr. sb. č. 20'88); 
několik zaměstnavatelů kteří opominuli přihlásiti zaměstnance k inva
lidnímu pojištění a tí~ mu způsobili škodu, odpovídá 'za škodu soli
dárně podle předpiSŮ obč. zák. Č. 14786 (IOr. sb. č. 2370); v témž 
smyslu č. 16155 (Úr. sb. Č. 3258). 
zaměstnavatel jenž pověřil podávaním přihlášek ,k starobnímu a inva
lidnimu pojišt&ní "Své úředníky, není zproštěn .ručení za škodu vzniklou 
jeho zaměstnanci, je.nž nebyl vůbec nebo řádně přihlášen Č, 15412 
('Úr. sb. Č. 2813). ..' . . .. 
nárok zamestnanca, vyvodzovaný z o:pomIn<uha zamestnavatela pnhla
siť ho k poisteniu u okresnej nemocenskej poisťovne, Inie je vylúčený 
alebo obmedzený, že opominutie prih!áseni.a stalo sa na návrh samého 
zamestnanca č. 1572·2 (Úr. sb. -č. 3011). 
zaměstnavatel odpovídá podle všeobecných předpisů ubčanského záko
níka zaměstnanci za škodu vzniklou mu nepřihlášením k s tar .o b ním u 
pojištění i tehda došlo-li mezi zaměstnance:m ·a zaměstnavatelem ml(':.ky 
k dohodě, že z~městnanec nebude Je starobnímu pojištění přihlášen 
Č. 16017 (nr. sb. č. 3211); srov. Č. 12882, 14370, 13828. 
za škodu jest odpověden zaměstnavatel; o SiPoluvině zaměstnapcově 
z dů.vodu, že trpěl nepřihlášení, nemilže ,býti řeči č. 16017 ('Úr. sb 

č.3211). d' . d" • t .. t· .. d n' 
zaměstnanec se nemttže vz att nve, nez: :nas ane POJ1S ·ny pnpa-, a-
hrady škody, vz.niklé mu tím, že nehy-l přihlášen k starobnímu pojištění; 
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?ohoda o neptihlášení je neplatná č. 16017 (Úf. sb. Č. 3211); srov. 
c. 15042. 
zamestnavatelia, ktorí tým, že neprihlásili zamestna.nca k povinnému 
poisteniu, spolnčne zavinili, že mu hoI pre nedostatok čak,acej doby 
100 príspevkových týždňov odo:prený nárok na dávky invalidne-ho a 
starobného poistenia, ručia za škodu tým vzniklú rukou spolQčnou a 
nerozdielnou Č. 16155 (Or. sb. č. 3258); stejně Č. 14786 (= Or. sb. 
Č. 2370). . 
odst. 5 zák. o soc. poj.: o t. řeč. při. hl á š c e k nemocenskému po
jištění s V)' hra d o II je předpis, stanovící výhodu jen ve prospě,ch 
zaměstnavatelův; pouhé nepoužiti této formy ,přihlášky nemŮ"Že býti 
zaměstnavatelům na újmu a odůvodniti vůči pojišťovně závazek k ná
hradě škody proti nim Č. 16793 (Úr. sb. č. 3754). 

~ár?ik ,n~,mocenské pojj.~t'ovny proti zaměstnavateli na náhradu 'škody 
v~fll.k!e JI.~ t., zv. ~fakt!:ké~o« pojištění (t. j. z toho, že nesta'čilo vy~ 
b~rane :pO]lstn,e k uh!~Q~e ,dave!- v~naloženÝch na osohu přihlášenou 
k. nem~censke~u :po'.llstem, vyslo-h dodatečně najevo že pojistné po
;'l1!:n?StI nepodlehala), předpokládá úmyslné jednání phhlašova,tele smě
rUJlcI k to~u, a~y ~v~lou~di1 ~esprávnou :přihláškou pro přihlášenou osobu 
nemocenske pO]lstem, ackoh mu nepodléhala č. 16793 (.Úr. sb. č. 3754). 

§ 20 (náhrr?da zamě8-~avatele) viz též rozll. Č. 14948 u hesla: dra ž b a 
vnucena nemovIt-osti (§ 216, č. 2 ex. ř.). 

~omáhá~Ji se .?kresní nemocenská pojIšťovna náhrady škody proto, že 
za'lov'a?y zam~~tnavatel ~ vY'~al. zaměstnanci neoprávněně lístek k lékaři 
~, dobe, kdy, JIZ v zamestn~nl :-' něl?o neby~, věda, že jest ,zaměstnán 
Jm~~ , u r9Inlk~, kde l?u pnslusel Barok proti zemědělské ,nemocenské 
POI11sto~~e! ~eJde o narok podle § 20 zák. o soc. poj., nýbrž o nárok 
.po~.Je tr:cat~ h!'~vy ,obecného občanského záknna, jenž nenáleží k pří
sl~usnc:~tI 1!llmoradnych soudil zřízených podle zák. č. 221/1924, nýbrž 
pred rad-ne soudy č. 13568; srov. č. 82'70. 
okresní .. nem?censká p,?jišfovna si škodu spoluzavinila, hyla-li před 
vz~e~emm naro;~u zame~tnance na nemocenské dávky upozorněna p,o
z~am~ou v ohlasce zamestnavate'le, že zaměstnanec pracuje nyní 11 rol
mka e. 13568. 

j.estliže okresní ne mocenská pojišt'ovna vede k vymožení náhradl}Ích 
t~~ra~ ~Ddl: § .2~: odst. 2 zák. o SDC. poj. exekuce podle vykonatelnych 
\ ym.eru pred Jejich pravoplaitností, neodpovídá za škodu vzešlou tomu 
prott komu se e:xekuce vedou Č. 16124 (Úr. sb. č. 3298)., ' 
§ . 21 a) (prdkazy, legitim~ce ~ojištěnců): ;prijatie zamestnnuca do no
veh~ za'tt;estnamay nte ~e zavlsle od predl'Oženia poisteneckej Iegitimácie 
podl~ v1ad. nar. e. 26/1930 Č. 15519 ('Úr. sb. č. 2884). 
náro.~, vznesený proti byvalému zaměstnavatel'ovi na náhradu škOdy 
k~oru zamestnanec odvodzuje z toho, že nemohol nastúpiť prácu II no~ 
yeho zal?est~a.va!e~"a, I~bo. mu bývaly zamestnavatel' nevydal Včas po
lstenecku legltJmaclU, me Je po práve č. 155ľ9 (lÚt. sb .. č. 2884). 
§§ ~ 23 a další. (organisace nemocenského pojištění) viz též heslo: z a
m e s t ,n a'll c lok 1" e S. ne m {} C. fl o j i š. ť o v e TI. 

okresní nemocenská pojišt'ovna může projeviti vůli jen statutárně 
Č. 15746. 

§ 24 (příslušnost k pojlliťovně) viz rozh. Č. 16948 II § 173 zák. o soc. poj. 
§ 63 (působnost představenstva): otázku, zda se ustanovení" zarněst
nanc.e pokladny sta~o pylatnym projevem představellstva, jest 'rozhod
nouti, pokud § l,~. zak. ~. 689/1~20 o 'Volbe představenstva -nemoc. po .. 
kladny nenarbyI ncmnostI - podle stanov pokladny a podle nkh zjistiti, 
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zda bylo představenstvo zvolené ještě podle zák. č. 33/1888 ř. z. řádně 
slŮ'ženo č. 15746. v .. , y, . 

_ nepřed:pisují-li' stanovy nemoc. pokladny ne~o pneho, patn u~tanove~l 
zaměstnance pokladny do oboru působnosti predstavenstva c. 15740. 
předpis § 18 zák. č. 33/188'8 ř. z. nebyl změněn článkem X zák. č. 268/ 

1919 Č. 15746. "h '''''') 
§ 67 (působnost společné schůze představenstva a dozorCI o v.1 u ..... ru 
viz rozh. č. 15651 II § 95 zá!k. o soc. poj., rozh. č'. 15746 II § 23 zák. 
o soc. !poj. a heslo: zaměst'nanci okresnlch nemoc. po-

j i š ť o ven. . h ., . I k' y . '" e odbe~!l smluvy okresných nemocenskyc pOlstovm s e arnaml o uplav ,J 

Heko;y poistencov od jednotliv~rch l~kární, móžu byť meno~ ?kre~nyc~ 
nemocenských poist'ovní platne s]ednane len na spolocne] schodz1 
predstavenstva a dozorčieho výboru č. 16148 (lÚr. sb. č. 3232); srov. 
srov. Č. 15651 (nr. sb. č. 2963). 
§ 69, odst. 4 a 6 (vedOUcí úřednící) viz rozh. Č. 13577,. 1~619, 13636 
u hesla' z a m ě s t II a n c i o k r e sní ch n e moc. pOJ I S ť o ven. 
§ 70 (~ůSObnos~~ ,vedouciho. ~ř~?níka): ~á'~~nn~r,m z~stupcem .okresní 
nemocenské pojllstovny nem Je]), vedou CI uredmk sam .a ~ n~.nl proto 
oprávněn za ni jednati Č. 1462.6 (úr. sb. č. 225,3); steJne c. 12000, 

8095. . "~!' ')' h §§ 86 a další (dozor nad nemocenskýml POllS ovnamt ~VIZ ro~. 
Č. 13308 níže u § 212 zák. o so~c. poj., roz~. Č. 13774 ~hora (vseobec.ne), 
rozh. Č. 13-636 II hesla: zamestnancl okresfllch nemoc. po-
j i š ť o v e TI. y. 
§ 93 d) svazy pOjišťoven: rozhodnutí, ;poji~!'ovny o P':lst~pU k ,~Sv~zu 
pojišt'oven« podléhá schválení zemskeho uradu po1t!Jckeho; predpIs,~ 
ds. nař. 238/1914 a 239/1914 ř. z. nebyly co do pnzadawku sc-hvalel11 
derogovány předpisem § 6 cí.s. nař. Č. 6/1917 ř. z. č. 15563. .,~ 
schválení zemského politického úřadu, týkající se přístupu ~?Jlsť'ovny 
k Svazu pojišťoven, po případě rozhodnl1~í.,. mi~i~tra soc. pece. p'Ů'?!e 
posl. odst. čl. XIX. zák. Č .. 268/1919, nemuze byh nahrazeno aOI J1'nym 
aktem příslušného nebo i nadřízeného úřadu, v němž by bylo lze s<pa
třovati schválení (přikázání) mlčky, ani skutečnym výkonem p.ráv a 
povinností vyrplýva'jících z členství »Sv~zu poji'šťoven« ,č. 15563. 
§ 95 (povinné dávky) viz též rozh. Č. ]3338 II ~§ 17 zák: o soc. poj., 
rozh. Č. 15741 II § 246 zák. o soc. pOJ., rozh. c. 14912 II § 196 zák. 
o soc. poj. 
pojem »nemocenského ošetřovánÍ« Č. 14608 (úr. sb. č. 2236):y y' 
pojištěnec nemá~ proti nem,ocensk~ pojišťovně. nárok" aby hyl lecen urCl
tým způsobem c. 14&57' (Ur. sb. c. 2412). 
Ibyla-li »Všeobecným pensijním ústavem« zavede}1a léč~~p~ péče ~ p~
jištěnce, jenž má nárok n~ dá~~y, z nemoce?~ke'.ho PO]lst:fll, neTIl, ~h
slušná okresní nemocenska pOllstoV'na zp-rostena zavazku, plynouclch 
z nemocenského poji,štění oČ. 14857 ("Úr. sb. č. 2412). 
-okresné nemocenské poisťovne nie sú povinné platiť leká:rňam li-eky, 
ktorc holv vydávané, pr01i kh zákazu č. 15651 (Úr. sb. Č. 29631

). 

§ 97, od;!. 1", 2 zák. ;, sOc, poj. platí i v případech §§ 103 a 141 téhož 
zákona Č. 144J15. ... d ť 
§ 103 (pomoc pojištěnCi jiné nemocenské pojisťovny) VIZ rozho nu 1 

II § 141 zák. o s.oe. poj. . 
§§ 106 až 131 a) (dávky pojištění invalidního a starobního) VIZ roz
hodnutí II § 6 b) čl § 10í zák. o soc. PO). 
§ 107 (doba čekací): k nabytí nároku na invalidní rentu neTIí třeba, aby 
,přispěvkové týdny, ~rčené Vy § 107, písm. b), následovaly za sebQu ne
přetržitě Č. 147186 ('Ur. sb. c. 2370). 



496 

• 

Pojištění sociální 

§ 109 (důchod invalidní) viz -rozh. č. 14780 II § 107 zák. o soc. poj. 
§ 135 (změna dávky, vrácení vyplacených peněžitých dávek) viz též 
rozll. Č. 16793 II -§ 17 zák. o soc. poj. a heslo: pořad pr'áva. 
pro -nárok okresní nemocenské pojišťovny proti pojištěnci na vrácení 
pojistného, jež Pf)' pojištěnec vylákal vědomě nepravými údaji a za
mlčením důležitých okolností, nebyl přípustný pořad práva ani před 
novelou č.189/1934 č. 140714. 
vrácení vyplacených dávek sociálního pojištění může býti požadováno 
jeTI za podmínek § 135, odst. 2 zák. o soc. poj.- výměrem, vyslovujícím 
povinnost k jejich vrácení (§ 189 řeč. zák.), proti kterému by pojiště
nec měl možnost žaloby podle § 196 řeč. zák.; tento postup nelze na
hraditi vyúčtováním a provedením srážky a brániti se 'proti exekuci ve
dené pojištěncem žalobou podle § 3'5 ex. ř. Č. 14093'. 
nemocenské pojišťovny nemohou se na pojištěnci, jemuž pravoplatně 
předepsaly vrácení přijatých peněžitých dávek (§ 135, .odst: 2 zák. 
o soc. poj.), domáhati zaplacení řečených dávek žalobou podanou 
u řád n Ý c h soudů č. 16952 (IOr. sb.č. 3917); srov. č. 14074, 14093. 
nepodal-li pojištěnec proti dávkovému výměru včas žalobu podle po
vahy dávek bud' u roz.hodčího soudu, nebo u pojišťovaciho .soudu, ne
lze podle uvedeného výměru vésti exekuci soudní (čl. W, Č. 1 zák. 
č. 23/1298, § 175 zák. č. 221/1924), nýbrž jen exekuci pDlitickou (čl. 
XII. zák. č. 125/1927 a §§ 90 a dal. vlád. nař. č. 8/1928) č. 16962 (nr. 
sb. č. 3917). 
§ 139 (neplatnost ujednáni o mirOdch podle zák. o soc. poj.), § 140 
neplatnost ujednání, omezujících nebo vylučujících platnost zák. o soc. 
pOlj. v nepros.pěch pojištěnců ne'bo jejich ,přísluš
ní k ů) viz též rozh. Č. 15722, 16017 u § 17 zák. o soc. poj. 
-úmluva mezi zaměstnava~elem a zaměstnancem, kterou se přesunuje na 
pojištěnce nemocenského pojištění větší než zákonem stanovený podíl 
na placení pojistného, jest neplatná Č. 13828; stejně č. 15802, 165:80. 
nemocenská podpora nesmí býti odňata pojištěncově di'sposici, dokuj 
mu .nebyla vyplacena; ani soud nemůže z po-dpory, pro pojištěnce 
u ně'ho složené, .poukázati částky, potřebné na úhradu ošetfova.cích 
náikladů ,pojištěncových č. 15107 COr. sb. č. 2580); srov. Č. 10150 a po
'sudek n. s., u'Veř. v~ Věst. min. sprav. 1926, str. 60, 61. 
~~mluva, kterou se na zaměstnance přesunuje placení -nemocenského po
jištěni větším než zákonným dílem, jest neplatná, třebas zaměstnanec 
pobíral na místo pevného platu po-hybliv-é provise po srážce veskerých 
výloh a .při stanovení výše pro vise :byly již příspěvky na pojištění za
kalkulovány č. 15802 (nr. sb. č. 3090); srov. č. 13828, 16580. 
nejde i neplatnou úmluvu o přesunutí sociálních příspěvků na zaměst
nance větším než zákonným dílem, byla-li sjednána výslovná dohoda, 
že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci určitou (procentní) část 1. řeč. 
úkolové pro vise na úhradu příspěvků k soc. a pens. poji'Štění, pokud< 
připadají na zaměstnavatele, a že zaměstnanec sám le nositeli pojištěni 
odvede za zaměstnavatele ,č. 16580 (Úr. sb. č. 3594). 
pohl'adávka okresnej nemocenskej p.oisťovne na poistnom maže byť 
predmetom postupu súkromnej osobe Č. 167-51 (Úr. sb. č. 3'676). " 
platnost dohody, kterou se zamě5,tnanec ·(vedoucí prodejnY') zavázal, 
že b1:1de ze svého hraditi za s pol II Z a m ě st n a n c e, zaměstnané 
v prodejně, ,polovi-ci pojistného k nemoc. enskému poji'štění, pokud při
padá na.zamě~tnavatele Č. l684l" ('Úr. sb. č. 3801). 
platnost dohody, sjednané mezi zaměstnavatelem a nemocensl~ou po
jišťovnou v mezích jejích stanov, že zaměstnavatel a .ieho zal1J.ěstnanci, 
kteří jsou pensijními pojištěnci a mají proti zaměstnavateli nárok na 
v)~pJ:acení plné mzdy -nebo, platu nebO' ria bezplatné naturální opatření 
(byt a stravu), budou platiti nižší pojistné a že za-městnanci v dohě 
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nemoci, nejdéle však pO·'52 ,tý~nů., nebudou dostá:,a~i nemocensk~, 
nýbrž .plné slu-žné (od zah).,ěstnavatele); na· toto. ~luzne se ne:vzt~hul~ 
ustanovení o právní neúčinnosti postup~', ~asta~enl ,a zabav~ll1 narokl! 
a zaměstnanec se ho- může. po skoncem sluzebmho pomeru platne 
vzdáti č. 16851 (nr. sb. č. 3818)... . ... 
§§ 141, 143 (lékařská služba it~~ocen~kÝ~!t pOj,išťoven •. ~hrada ná
kladů naléhavé první pomoci CIZttllU lekart): ~ar~!'Y ,!ekar-ovy podle 
§§ 103 a 141 se promlčují podle § 1486, č. 5 obe. zak: .o .. 14415. . 
nal-éhavost první pomoci podle §§ 141, 103 je posouditi jen podle zak. 
o soc. poj. č. 14415. .. k . 
přípustnost pořadu práva pro nárok pojištěnce pro-tl ,o resm 11.~!ll.?ce~
ské pojišťovně na náhradu škody, ,j~žto~ se, zdravotn.l ~t<:v pOJlstencuv. 
zhoršil tím, že nebyl uznán nemocným c; 13496; steIne c. 12254. 
§ 142 (rámcové smlouvy koteliv!,i 0. zajištění 1é.kařské • ."lužby):"po~lIe 
rámcové smlouvy sjednané »ustredn} ledno~?u c., l~ka~u« a »Ř~~s~ym 
svazem německých lékařských spolku« s 'Pollsťoyacl rél;~Y,lli, v mz JSou 
sdruženy svazy, jednoty a fJstředny '~~mocenskych POll'st9"ven v ~. S. 
R., jest o nároku lékaře (jeho post~pmka) na nezap;lac~~y .~o?"Ůrar z~ 
léčení i -na náhradu za vydané léky lednatl v rozhodcl-m nZenl c. 14077, 
srov. č." 12905. 
§ 143: přípustnost pořadu práva pro 'žalobu P~jištěn~e na ~e-dousih;) 
lékaře nemocenské pojišťovny zamest.na:n.,.cfi ,a zr.lz~ncu hl"avnlh~ mesta 
Prahy o náhradu škody z důvodu, ze zalov~ny: le~nak,po~uSll svo~ 
služebnt povi-nnost, nepřť!dloživ, ač, o"p~to::něv. v-yz,!a.n, . za:mestnavvatel~ 
lékařské vysvědčení~ o žalohcově nemocI, Clrnz },~vI~II jeh:o pr~p~!en~ 
ze služby, jednak že špatpou .9}~g-nosQ-? znemozml zal~hcl dalsl IeceOl 
a podporu od nemocenske pOjlstovny c. 14020; srov. c. 12254, 13496, 
3091, 3(;)4, 5610 a j. . .. . . 
k odpovědnosti kontrolujícího šéflékaře nem"oc·enské pojišťovny vůčt 
pojištěnci Č. 15562. ., . .... v • 

šéflékař nemocenské pojišťovny neodpoylda.E O] 1- ~ t e ~ c 1 ... pro poru
šení svých povinností vuči, nemocenske pOJlsť?Vne, nybr~ tornu by 
byl odpověden jen tehdy, kdyby se ~yl protI ~emu d?p~stll. ne~ov?le
ného činu, t. 1. jednáni nebo opommutí, ktere, se .pnčl ?blekt~v~l1mu 
p'rávu nebo ~pěciál-ní normě; takovým ~!!1em ~ell1 an! po~he P?dall1 po
sud.ku třebas nesprávného, nemoc. PO]lsťovne, ktety mel bytt podkla
dem '-pro pojišfoynu o nárok~."'p~jištěncově ~a nemo,:e~ské, am dopo
ručení pojišťovne, aby se pOjlstenec podrobli operacI c. 15562. 
§ 145 ,(ústav.ní zaopatření) srov. rozh. Č. 14857 ll' §,95 zák. o soc. poj. 
primář všeobecné veřejné ... ne!f1o-cnic.~.v o~dpovídá 'ošetřova~ci z~.,'" škodu 
vzniklou neodborným lécemm ,pOj1stence nemo~ens,k.e POJlsťovny 
č. 1662(). .. (§§ 14-
i státní kliniky jsou léčebné ústavy ve smysll1, zak. o soc. ,POl· :J 
a dalši, 220, č. 4) č. 13652; srov. Boh. A č. 8932. 
§ 155 (ochrana pojištěnce před výpovědi za léče~é péče)!~~městnan~i 
lze dáti výpověď (§ 15:~ z~k. ?,s,oc, pOJ.). v jobe, kdy Éy1 1eeen ."U.{Qh~ 
na příkaz 'Ústřední soclalnl· pOllstovny, nyprz Jen na' pfl\kaz zemedelske 
nemocenské pojišťoyny č. 1~~2. . ., v V 

§ 161 (kdo vyměřuje avybd"a pojIstné) VIZ tez rozh.c. 16948 u § 173 
zák. u soc. poj. " d • d ·k . 
nepatrí na porad práva uplatňovanie, nároku na nahra u sko y, vzm -
lej niekomu tým, že b~t nútený zap10:tiť svojmu 'advol~át~:)Vi O'~m~nu ~a 
oprav-né prostriedky, ktorými tento Je.ho menom .d()cleltl zrus~nte vy
meru ok-resnej nemocenskej poisť~wne, kt9rým m~ boly, nespravne vy
mbené poistné č. 15004 (nf. sb.Č. 2526); srov. e. 3829. 
povinnost platiti pojistné .k sociálnímu. po~ištění ,nepoZ;bývá veřejno

. p'rá-vní povahy úmluvou o je~o _ zaplac~nl, s]ednane m.e~l nemocensk?u 
pojišťovnou a tím, kdo jest p ú dle z a k o .ll a (§ 171 zak. o soc. pOJ.) 

Generálni relstřlky civilnf. 
32 



498 
Pojištěni sociálni 

za'vázán k placeni; nároku z řečené úmluvy se nemocenská pojišťovna 
nemůže domáhati na řádném soudě č. 16053 (úr. sb. č. 3Q53); srov. 
č. 5398 Sb. n. s. a č. 850Úr. sb. 
§§ \62 až \64 (kdo platí pojistné) viz též rozhodnuti II § 140 zák. 
o soc. poj. 
urvedené předpisy se týkají jen placení pojistného, které má poj i š t ě
II e c platiti' z e s v é hop o j i s t fl é hop o měr u, založeného jeho 
služební smlouvou se zaměstnavatelem, nikoli i placení pojistného 
z pojistného poměru j i fl Ý c h z a m ě s t II au c tl č. 16841 ~(lOr. sb. 
č.380\). 
§ \73 (přednoslni právo nedoplatků pojistného) viz též hesla: dra ž b a 
vnucená nemovitostí (§ 216, Č. 2 ex. ř.: pojistné nosi
telů so·c. pojištění) a rozh. č. \4208 u § 222 ex. ř. 
předno<stní právo podle § 173' zák. o soc, poj. přísluší v exekučním řízení 
pojistnému s příslušenstvím, předepsanému za, zaměstnance, kteří pra
covali nebo konali služby -na nemovHosti nebo v podniku, .kterému ne
movitost sloužila, jestliže a pokud na nemovitosti té má přednostnÍ' ná
rok některá z daní uvedených v § 265, od,st. 1 až 31 zák. o př. d. 
č. 15841 (plen. rozh.) (úr. sb. č. 3122). 
i v konkursním řízení požívají nedoplatky pojistnéhO' okresní nemocen-
ské pojišťovny přednostního práva jen na nemovitostech za podmí
nek uvedených v §§ 265 a 266 zák. Č. 716/192.7', nikoliv na věcech mo
vitýchč. 13~69. 
nárok okresní- nemocenské pojišťovny na náhradu podle § 20 zák. o sOc. 
poj. nepo,žívá přednostní-ho pořadí podle § 173 řeč. zák. Č. 14948 (Úro 
sb. č. 2474). 
pl"omlčeni přednostního práva příslušejícího pojistnému se nepřetrhuje 
jeho přihlášením ke konkursu, vyhlášenému na jmění povinného č. 15921 
(Ur. sb. č. 3,164). 
§ 175 (vymah;,"í pojistného) viz též rozh. č. 16962 (úr. sb. č. 3917) 
II § 135 zák. o soc. poj. 
mez~ P?jistné prémi·e v smyslu § 2 b) zák. č. 34/1934 (o dočasných 
opatremch v ex. a konk. řízeni proti nezaměstnaným) nepatří pojistné 
v sociálním pojištění č. 14252. 
kdo .nad~budol podla §',:l. ~ák. č .. 179/1924 majdok driev syerenský
po flductamVl ako nalbhzsl cakatel, me Je povmny trpeť exekuciu ve
denú na tento ma,jetok pre dlhy z.omreLého fiduciára. na daniach ~ 50-
ciálnych príspevkochč.14943 (Úr. sb. č. 2640). 
zákaz scudzenia a zaťaženi-a v prospech ČS. štátu podl'a § 43 zák. 
č: 45/1930 a § 42 vl. nar. č. 66/1930 (resp. podla § 53· zák. č. 65/1936) 
?Ie je na prekážku exekučnému uspokojeniu okresnej nemocenskej -po
lsťovne rre nedoplatky poistného s príslušenstvom, pre kto.ré má táto 
na nehnutel'nosti prednostné právo pod.l'a § 1731 zák. o soc. poistení 
č. 16900 (úr. sb. č. 3837); srov. č. 15813. 
jestliže je z exekuční-ho návrhu nemocenské pojišť{)vny zřejmé před
,nostní po-řadí vymáhaného pojistného, nahrazuje exekuční návrh při
hlášku podle § 172, posl. odst. ex. ř. a lze přednostnímu pořadí odpo
rovati jen z věcných důvodů Č. 16952. 
k dŮ,kazu, že p~jístné přfspěvky k nemocenskému- pojištění byly pře
depsany z pndmku povinného za osoby tam zaměstnané stačí že je 
z platebního výměru zřejmé, že byly předepsány povinné:nu jako pro
vozovateli živnostens.kého po-d-niku c. 171100. 
je-li pl.at~bní výměr nemocenské pojišťovny opatřen doložkou \yykona-:. 
tel no-stI, Je k vyřízenI odporu třeba zahájení správního řízení jen, tehdv 
tvrdí-Ii odporující, že má možnost zvrátiti platební výměr v řízelIi 
správním tím, že- podal již stížnost nebo jiným způsobem č. 17100. 
§§ \89 ~ dalši (výměry) viz heslo: po řad p r á v a (veřej. pojištění) 
a rozh. c. 16962 u § 135 a JudIkaturu u § 175 zák. o soc. poj. 
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pOdle vykonatelného dá v k o v é h o vymeru (§ 189 zák. o soc. poj.) 
nelze vésti exekuci soudní, nýbrž- jen e x e k u c i P o I i t i c k o II 
č. 16962 (Úr. sb. č. 3917). 
§§ 196 a další (rozhOdčí soud nemocenské pojišťovny) viz též rozb.: 
č. 13568. 14074, 14093, 16962 u hesla po řad p r á va (veřejné po
jištěni). 
žaloba, domáhajúca sa 'na okresnej nemocenskej poisťovni splnenia 
nároku na dávku nemocenského- poistenia, patrí v Ý I ll' Č -n e na roz
hodčí súd nemocenskej poisťovne č. 14912 (úr. sb. č. 2394). 
žaloba o náhradu škody pre o p o zde n é splnenie dávok nemo'ceI1~ 
ského poistenia patrí-, ak bola okresná nemocenská ,poisťovna na ich 
splnenie rozhodčím súdom odsúdená, na riadny súd Č. 14912 (Úr. sb. 
č. 2394'). 
zák. č. 112}1872 .f. z. o zodpovednosti za porušenie práva, spOsobené 
sůdcovskými ůradníkmi, nevzťahuje sa na rozhodčie súdy nemocenských 
poisťovni č. 168\12 (Ur. sb. č. 37~7'). 
§ 212 (odvolání nemOc. pojišfQvny): §§ 212 a 238 zák. o soc. poj. si 
neodporují č. 13308. 
zákon nepřiznává v § 212 zák. o soc. poj. odvolání nemocenské po
jišťovny odkladný účinek jen co do provedeni nálezu rozhodčího 
soudu, nikoliv též v příčině jeho vykonatelnosti č. 13308. 
nemocenská p'Ojišťovna má poskytovati pojištěnci nemocenské dávky, 
rozhodčím soudem přisouzené, a nemá vyčkávati, jak dopadne její od
volání; nezachová-li se takto nemocenská pojišťovna, nepřísluší po
jištěnci právo vésti soudní exekU'ci podle ná,lezu rozhodčího soudu, proti 
němuž bylo, nemncenskou pojišťovnou včas pDdáno odvolání, nýbrž
zbývá mu jen, aby se 'Obrátil na příslušný dozorčí úřad se- žádostí o od
pomoc, t. j. s dozorčí stížností za tím účelem, abY' dozorčí úřad mod 
dozoru [§§ 86 a 86 a) zák.] přiměl nemocenskou pojišťovnu k výplatě 
dávky v mezidobí a zjednal tak stav zákonu vyhovující č. 13308. 
§§ 216 a další (pŮSObnost po~išťovaciho SOUdu} viz heslo: p o ř ft d 
práva (p'ojiš,ťovací soudnictví). 
poměr mezi státem, jeho klinikou a nemocenskou pojišťovnou, která 
poukázala orŠetřovance do klinického ošetřování, j~ poměrem- soukmmo~ 
právním; pTO' žaloby z tohoto poměru je výhradně příslušný pojišťovací 
soud č. 13652. 
zastavila-li »Ústřední sociální pojišťovna« po lékařské prohlídce, hledíc 
na změněné zdravnřni poměry, výplatu invalidního dŮ'chodu, sta,l se 
tím rozsudek pojišf.ovacího soudu, vyměřující uvedený důchod a zalo
žený na jiném skutkovém základ-ě, hledíc na § 39, č. 1 ex. ř., bezvý
znamným č. 14248. 
zák. Č. 112/1872 1'. Z. o zodpovednosti za porušenie práva, spósobenej 
súdcovskými úradníkmi, nevzťa:huje sa n~ poisťovacie súdy č. 16892 
(úr sb. č. 3777). 
§ 238 (exekuoe podle prav."latných rollJhodnutí rOzhodčích a pojišťo. 
vacích soudů) viz té-ž rozh. c. 13008' II § 212. 
žaloba o nepřípustnost exekuce podle nálezu rozhodčího soudu ne
mocenské pojišťovny, ježto náleZ byl pravoplatn)'m rozsudkem po
jišťovadho soudu jako soudu odvolacího změněn, jest žaloba podle 
§ 39, č. I ex. ř. č. 13308. 
§ 239 (ro"bodováni politických úřadů) viz hesla: po řad p r á va 
(veřejné poji'Šťovnictví), v á z a n o. s t s o udu. 
povinnost platW pojistné k sociálnímu pojištění nepoz,bývá verelno.~ 
právní povahy úmluvou o jejich zaplacení, sjednanou mezi nemocen
skotl pojišťovnou a tím, kdo jest podle zákona zavázán k jeho zapla
cení č. 16053 ('Úr. sb. č. 3253); srov. č. 5398 Sb. 11. s. a č. 850 'Úr. sb. 
závazky'- na zaplatenie poistného, ktoré sa zakladajú na ústnej dohode 
uzavrenej medzi okresnou nemocenskoU' poisťovňou a manželkou za~ 
mestnavatel'a, podliehaj-ú rovnako ako formálne platebné výmery okres-
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nej nernocenskej poisťovne výlučne preskúmacej činnosti politických 
úradov Č. 16603 (,or. sb. Č. 3606); S!'OV. i Č. 16053 a 'Úl'. sb. Č. 850. 
t 246 (přecHod náhradních nárokÍi pojištěncových na nemocenskou po
J1sťovnu): přednostní zákonné právo:_ zástavní, váznoucí podle § tO
autom., zák. ~a § 127 zák. o poj. smlouvě č. 501}1917 j\ z. na náhradní 
poh.ledavce .. ,?k~ů~cově z, pojistné smlouvy proti pojišťovně, přechází na 
nositele pOllstem v mezlch § 246 zák. o soc. poj. č. 1#22; srov. Č. 7001. 
proti žalobě, kterou podal nositel poiištění~podle -§ 246 proti tomu kdo 
způs.obil pojištěnci úraz, může žalovaný užíti všech obran, které má 
pro-tl poškozenému pojištěnci, muže tedy namítnouti i jeho s poj ll
Z a v in ě II í na úraze Č. 15109 (Úr. sb. č. 2579). 
ná~~k~ pojišťovny (§ 246) se nedotýká smír sjednaQý mezi poškozeným 
pOJIstencem a škůdcem potom, kdy pojišťovna již vvplatila pojištěnci 
pojistné dávky Č. 15109 (,or. sb. Č. 2579). . 
ježto pojistnou dávko-u ve smyslu §, 95 zák. o soc. poj. jest i pohřebné 
plat! také o .. ně~ § 2~ ře~. zák. o yře~hodu nároku na náhradu vypla~ 
cenych pO]Istnyoh davek na pnslusnou nemocenskou pojišťovnu 
Č. 15741. . . 
na náhradové pohledávce pojistníkově ze smluvního odpovědnostního 
pojištění přísluší »Úrazové pojišťovně dělnické« a »ústřední sociální 
P?jišťovně« za dávky jimi poškozenému poskytnuté přednostní zákonné 
zastav ní právo v e st e j n é m pořadí, předchází však stejnorodému 
nároku: poškozeného na úhradu toho, co nedostal od· jmenovaných po-
jišťoven Č. 16179. . 
.předcházel-li mezi škůdcem a poškozen~rm pojištěncem spor o náhradu 
škOdy, počíná ,se promlčení :náhradního nároku nempcenské pojišťo\rny 
podle § 246 zak. o soc. PO]._ teprve od pravoplatneho skončení sporu 
Č. 16454. 
§ 255, odst~ 4 (spolupůsobení obecních úřadů): zprávy obecního úřadu 
ve smyslu § 255, odst. 4 zák. o soc. poj. nejsou správní nálezy Č. 13763. 
§§ 268, 269 (přechod. práv a závazků bývalýc!h okres. nemOc. pokladen 
a vstup nemoc. pojišťoven do služeb. !$t11luv)_ viz rozh. Č. 1574·6 u hesla: 
zaměstnanci nemoc. ,pojišťoven. 
§ 282 C<lerogační doložka) viz rozh. Č. 16&51 u § 140 zák. o soc. poj. 

úr:azové dělnické (zák. č. 1/1888 ř. z.): -pře dno s t n í z á s t a Vll í 
právo- ,pro příspěv,ky v,iz-heslo: dražba vnucená n,'e
movitosti .(§ 2106, Č. 2 ex. ř.). 
žel e z nič i1 í ú r a z o v é z a o pat ř -e n í viz heslo: stá t. 
§§ 1, 6: i zaměstnanec v dole jest .pojištěn proti následkům úrazu již ze 
samého zákona Č. 13313. 
§ 5 (p()dniko.v~ úraz): pokud nejde o podnikový úraz Č. 13971. 
soud Jest vazan rozhodnutím »Úrazové pojišťovrty dělnické« že jde 
o podnikový úrazč. 147<19; stejněč. 12987 11715' 9780 7102 3'223 976 
rozh?dnu~í. úrazové "l2oji~t'?vny ? ,tomol ž~ jde -?'~P?dl~ikov}:: tJ'raz: jest 
spatřovatI 1 ve vymeTeni urazoveho duchodu PO]lste-nci Č. 14749. 
jde o podnikový úraz, jestliže s.e -stal v provozu podniku a je s ním 
v souvLslosti Č. ,15728j 'Stejně Č. 22141 23'97. . 
k pojmu pOdtlik~vého úrazu se nevýžaduje, aby se výkon zaměstnan
covy sluzhy, pn němž došlo k úrazu, týkal právě té části podniku 
(stavby), v níž mu byl p,raz zplÍsoben č.. 15'712-8. 
§ 8,,,35: jde o prázdninovou věc (§ 224, Č. 7 nov. c. ř. s.), domáhá-1i se 
Z<l:m~stnan~c m~ .. " z a ~,ě, ~...t.;~ a y ~ tel i n~'hrady škody proto, že ozná
mIl ~razoye .pOJlsťovne- mZSI- vyd elek zamestnanclÍv, než byl ve skuteč
nostI, tak}e_ ,mu ,byl vY!llěře~ "úrazový důchod nižší, než by se mu bylo 
dostalo pn radnem oznamenI c. 14278; srov. ovšem rozh. Č. 13313 a dat 
§ II !podni~te1 podniku podrobeného pojištěni) viz též rozh, u §§ 45 
a 46 uraz. zak. _, . . 
k výkladq § 11 zák: o úraz, p-oj.j, 'k-pojmu pOdnikatele ve-smyslu řeč. 
předpisu Č. 15443. 
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§ 23 (exekuce pro příspěvky): byla-li exekuce, povolená, podle výměr~ 
úrazové pojišfovny dělnické, odložena a,ž" do pravoplatnel:o r.oz,hodnutI 
o námitkách povinného (§ 35, -odst. 2 ex. r), Je pro P?kra~OV~m ":"exe
ku ci roz'hodující jen, zda tu jest prav?pl~tne roz~od~uh ?pra~lllho, UTadu, 
jenž exekuční titul vyd-al, o 'námItkach povIn"neho prott na r? k. u 
z exekučního titulu nikoliv zda bylo pravoplatne rozhodnuto o namIt
kách povinného p' rot i ex e k u -č 'll í m u ti t u ~ tl ve smyslu § 23 
zák. o úro poj. děln. č. 13640. 
pro pokračování v o;dIDž~né. e~ekuci n~má v~'~n~mu, .zda- a kd,Y správní 
úřady při rozhodnutI o namltkach proh exekucllImu tttulu (§ 35, odst. 2 
e,x. ř.) přihlížely také k okolnosti, .v níž. povinnt ~,~ámitk~ch proti vy: 
máhanému nároku spatřoval okolnost '~arok vzr~s:!l:cI,. kq,yz pravoplatne 
nerozhodly, zda tyto námitky jsou oduvodnene clh lllC c. 1-3540. 

úrazQvá pojišťovna dělnická, vedoucí exekuci na nemovitost zatí~'enou 
zákazem podle § 2, odst. 4 mal. příděl. zák?'ll<l' č', 93/1.931, I?USl p,ro
kázati j,iž v exekuč~~m }1ávrhu předpok~~~dy ~ak?nn"eho zastavmho prava 
přednostního pro pnspevky k uraz. pOj1stem del. c. 15813. 
na' náhradové pohledávce pojistníkově ze "smlúvního -9d~o'Vě?nostl}-!ho. 
poji,štění přísluší »úrazové pnj!št'o'.:ně' dě~nické«v i, »Dst~ed~l sOCl'al~l 
pojišfovně za dávky, poskytnute vpo~ko~enem,u" pr ... ednO'st1!-I zakonné za
stavní právo ves t e j n é m poradI, predchazl' vsak ~teJnorod~mu ná~ 
roku ,poškozeného- na úhradu toho, co nedostal od Jmenovanych po
jišťoven č. 16179 . 
§§ 29, 34: zaměstnavatel není zaměstnansi odpověc!.ný z~ ná?.radu 
škody nesplnil-li úrazovým zákonem mu ulozenou ohlasovacI povmnos_t 
č. 133h· srov. č. 5445, 6572, 9331,10223. 
§ 38 (ro'zhodčí soud): přiznání nároku n~ odškodné,- úrazoyou pojišťov'" 
uou hrání pojištěnci, aby byla na, rozhodč1 soud vznesena zaloba co do 
d ů v od u Č. 14749. 
§ 43 (vyloučeni exekuce na pohledávky zodškolÚ1é~o): p'!i.e~ekuci.n~ 
dŮChody, které dluž'ník dostává od někohkva !10sItel~ po]~stell1 ~r;vIr!l1 
bratrské pokladny a úrazové .-pojiš~ovnY_odeln.lCké)) .lest. 1edn-othve "du
chody sečísti a je-li ll' takovych duchodu eXls~~ncm mlm-m,um, v~n~té 
z exekuce, upraveno různě, jest exekuci povolIti s omezemm dluzmku 
příznivějším Č. 15055. , . . - " . 
§ 44 (vyloučení úmluv) viz rozh. č. 15679 U § 4~ zak. o uraz. PO!. . 
§§ 45 až 47 (odp<>vědnost podnikatelů a .třetích osob ~ úrazy): pre~pl: 
§ 45 zák. o úraz. poj. platí též o spolecnost~c~ s rucen.Im omezenym.: 
její jednatelé nejsou třetími osobami, uvedenymI v nadpISU k §§" ~5 . a~ 
47 úraz. zák. <ll neodpovídají za úrazy zaměstnanců, podle predplsu 
občanskopráv~ích č. 15728; stejně Č. 6341 a 128. . 
§ 46 (nárOk pojištěnce nebo osob p<l'Lůstalých proti .potkIi~t:eIli): za 
podnikatele ve smyslu § 46 zák. o úraz. pOJ. lest po_kladatI. 1 e u toho, 
na jehož účet (risikO) se děje provoz Č. 13977. 
pro pojem podnikatele nerozhoduje, _kým byl dělník při?.l~šen k úra;;o~ 
vému pojištěni, ll' koho byl přihlášen, ~' koho byl v dobe urazu zamest
nán a kým mu!-byla vyplácena mzda c. 13977. 
o tom, koho jest pokládati za podnikq.tele ve smyslu § 4'13 úraz. zák., 
rozhoduje soud, nikoHv úrazová po.iišt'ovna Č. 13'977. 
§ 45 se vztahuje i ,na p'ojištěnclÍv nárók na bolestné (§ 1325 obč. zák.) 
č. 15224. 
pojem podnikatele č.,15443 .. 
za s,amostatného podnikatele jest pokládati toho, kdo uzavřel -s -p-ach
týřem cihelny (se stavební společnosti) smlou.vu, ,pod1~ niž stiha1~ ho 
nebez,pečI podniku,_ -bral_ pro sebe __ užlt~k pod~tku" ~tery _plynul z J,eh~ 
opatření a kalkulace, a stíhala' ho 'ztráta, ktera' vunkla z nehospodarne 
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s~:áv~., n~ jeho straně; ner~zhOduje za toho stavu v'" . v 

~\ ~:l~~IS1~z~ač;:l~c~: v~~~~~í~~jíš~ě~! . ~ni . ~ř~dP~~l ;~dě~?~é ~~~t 
ruzne pro,:,ozni prostředky a byt zd~r~alk~, d~~~:s~crč. )~~~t;r poskytl 
llstanovemm § 46 jest vyloučena dp v d t d' . 
nance podle §§ 1313 a) a 1315 Obt ,~ve, n015s72P8° mkat~le za zaměst-
3770, 3740. . . za . c. ; srov. c. 12932, 6341, 

nejd~-l~ o úraz úmyslně způsobený, neodpovídá zaměstn tl' 
~V~;~'K r:tozei m?toroyého vozidla zaměstnanci, které;~as~ uzž~v~r~~ 
zidla- b ť .0 srn UV1!.l P?vmnosb (služby) při provozu motorového VD 

č.ěn~~~e 1 pSr~tl° z~~ěsl~~v~tclfČi~~h p~~~zao~e~t~; p~~í~k § t~GVlr~~to z~~~ 
§ . .47 (Qd~vědnost zmocněnců podnikatelových nebo jin' h b) 
tez rozh. c. 14076, 15705, Jfj\fj7 a jiná u hesla: hor y (l~70)~o viz 

~dS:44~O(nuáhhreascllní náro
t

1{ úrazoyé pojišťovny dělnické) viz rozhodnutí 
'. ,.,' a: au omoblly (§ 10). ' 

§a~~ad~á'sra~Q~álř~l~šející ú!az~vé' "pojišťovně dělnické za podmínek 
podn'iku a 'proti vl:astn~k~z(tr~to~~l. r d/18~ ř. ~., proti: žel~znJčnfm1J) 
osobám t!etím (t~ jest odlišným o~a ~;ob,~opg~~ik:t~T~)oz1~laJ'e~~~ proti 
vozu vzesel podnIkový úraz p "'T' . tl ' .. ,l1C z pro
a právním základě jako nár~k. °r~t~nCI~ (Vl Jl;nak v témže skutkovém 
třetím osobám plen. č. 17001. po 15 encuv na na-hradu škody proti těmto 

určuje-U' se rozsah náhrad' h . k" V' , 

~~2~f~2l~~č Zj~l~ti ne)p~~~ s~':i~r.n~l~ý~fO~~~~~~ě~~,R~š~§zer=. 
ode'čísti částku' kt . vYlm.,.a bole~tne a vecnou skodu, á teprve od ní 
jišťovny Č. 14503. erou poskozeny dostal a dostává od úrazové po-

gd.~~~~ín.!lárOk ~raz<?yé ,pojišťovny podle § 47, odst. 2 úraz zák není 
vinění n:~r:zO:,I ~~J:le~~~iyty:~~ého ~o::i~la,~ n~jde-li yO.,. vlast~i )~ho za-
§ 8- autom. zák. Č. 14425' srov č ~~~;en~506303,:;:a 'nez odpovl'da podle 1628. ' ... , . .; Jmak pie n. Č. 17001, 

§ 1 zák. č. 27/1869 nepři h"" C· . '. zák, v úvahu č 156361'- c az~ pn P,os IZ~Im naroku podle § 47 úra>z. 
, . . , srov. c. 12647, 14425' pie n č 17001 

stat lako nositel železničního úraz 'h 'ty·' ov' • 

§a~1 g~!~e, zlTluvně sjednati je~ z~~~z~k~1~~;/~~ g;,~~hO~ětf~dp~~Td~ 
vazků, ulo'žený~h ~~~~tm b~lY' uJe~n .. any. za,:,azky,. pře.s~hující míru zá
neplatné č. 15679; srov. č, -9911: rec. zak., lest u]ednall1 to v té příčině 

~r~~. ~'k:ěrU k podpůrným pokladnám) viz rozh, Č. 15055 tl § 43 

Pojišťovaci agent (jednatel) viz heslo: pol i š t ě n í s ID I u v n í 

~regu1.tiv (č. 521/1917 ř. z.) viz heslo: pojištění sml·uvní. 

SOUdt~~ ~~s:~:hP .~-h~nŠf\~~~~ o ~yi; IdniÍk a~te n.á t dP ro _ř~ š e n í k o m p e-
. ,nI o· povednost 
ustav viz hesla: dra ž b a v n u ce' ..' 

o.c.h r a. n a II á je m n í k fl. pOJ" y ~!l pe mlO vit? s t I, e.~ e ~ u c e, 
clalní. ,IS en! srn uvnl, penSI]nl, so-

Pojišťovna viz hesla: pojištění smluvní, zaměstnanci pojišťove 
nemocenská okresní (zeměd'tsk') . t" . ; n. 

movitosti (§ 216 če 2:x ~1Z) ez ~~~l~~d~až'b~.vn-?-cená ne
nanc,i nemocens' ky' ch'p'o',PyOt,llS enl sOCtalnl, za,měst-

• Jl S o ven. 
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vedoucí při spolu pojištění ; její právní postavení č. 13499. 
s P o I u poj i š t ě n í (-kolektivní pojištění): právní povaha; právní po-
stavení t. zv. vedoucí pojišťovny č. 13499. 
pokud jest oprávněna přijímati i výpověď smlouvy s účinností pro po-
družné pojišťovny Č. 13500. 
vedla-li při spolupojištění vedoucí pojišťovna veškerou korespondend 
s pojistníkem, přijímala veškerá jeho prohlášení, ba i nabídky na změny 
pojistné smlouvy s účinností pro podružné pojišťovny a vyřízení sama 
pojistníku oznamovala, jest vedoucí pojišťovnu za zmocněnou přijí
mati i výpověď pojistné smlouvy s účinnosti pro podružné pojišťovny 
Č. 13500; srov. Č. 16486 

cizozemská viz heslo: ip o j i š t ě n í s m lu v n i rozh. č. 15247 (Úr. sb. 
Č. 2594). 

pokladna státní viz též heslo: stá t. 
placením jednou pokladnou státu druhé pokladně ,nenastává pro stát 
hospodářský výsledek, spojený s placením ve smyslu § 1412 ohč. zák.; 
nezáleží na tom, že toto placení bylo přivoděno tím, že jedna pokladna 
jako vymáhající věřitelka provedla exekuci zabavením a přikázáním po
hledávky, kterou měl její dlu~ník za jinou státni pokladnGtl Č. 13585. 
zápověd' započtení pohledávky, kterou někdo má proti .některé státní 
pokladně, uvedené \' druhé větě § 1441 obč. zák., jest stanovena jen 
ve prospěch státu v zájmu spořádaného státního účetnictví a nepřekáží 
tomu, aby stát nezapočítal svťtj dluh splatný II jedné své .pokladny na 
pohledávku jiné pakladny č. 13585. 

Pokladny bratrské: při exekud na důchody, jež dlužník dostává od několika no
sitelťt pojištění (revírní bratrské pokladny a úrazové pojišťovny děl
nické), jest jednotlivé dťtchody sečísti č. 15055. 
je-li u dťtchodťt, které dostává povinný od 'několika nositelů pojištění 
existenční minimum vyňaté z exekuce upraveno rítzně, jest exekuci 
povoliti s omezením ,povinnému přiz!llivěj.Ším- Č. il5055. 
nemocenské poskytované revirní bratrskou pokladnou jest zcela z exe-
kuce vyňato č. 15144. 
§ 212, odst. 1 a 2 plat. zák. Č. 103/1926 platí též pro úředníky revírních 
bratrských .pokladen č. 14400. 
pokud přísluší úředníku revÍTní bratrské pokladny nárok na bytné a' 
otop č. 14466. 
revírní hratrská pokladna se může domáhati podle § 65, odst. 2 zák. 
č. 33/1888 náhrady za lékařské ošetření a vyplacené nemocenské, jež 
poskytla svému členu, přímo na škůdd č. 15282. 
předpisem § 2 zák. Č. 117/1926 byla prodloužena pro nemocenské po
jištění členů báňských pokladen podle zákona Č. 242/1922 půso'bnost 
celého zákona ze dne 30. března 188'8, Č. 33 ř. z. Č. 152&2. 
výkaz nedoplatků na pojistné příspěvky k revími hratrské pokladně, 
jenž není potv.rzen ,příslušným báň s kým hej tma n s tví m, nýbrž 
báňsk~rm revírním úřadem, není exekučním titulem podle § 79 zák. 
č. 242/1922 a § I ex ř. Č. 13605. 
pro otázku vykonatelnosti výkazu nedoplatkít poj. příspěvků k revírní 
bratrské pokladně nezáleží na tom, že báňský revírní úřad byl podle 
§ 7, odst. 3 vlád. nař. č. 392/1922 delegován báňským hejtmanstvím 
k ověřování vyknnatelnnsti výkazů nedoplatků na pojistném, -dlužném 
revírní bratrské pokladně, nebyla-li ta oknlnost z exekučnÍho návrhu 
zřejmá, aniž v něm osvědčená č. 13'605. 
pokud jest prokázati podle § 9 ex. ř. přechod závazkú bratrských po
kladen na nově utvořené revírní bratrské pokladny, po případě na 
lústřední bratr'skou pokladnu č. 13743. 
zaměstnanec v dole jest pojištěn proti následkům úrazu již ze samého 
zákona Č. 13313. 
i za účinnosti zákona č. 242/1922 jsou po samém zákonu všichni, kdož 
jsou zaměstnáni v -hornictví, pojištěni i pro případ nemoci, i pro 
pří pad i n val i d i t Y a stá ř í č. 131..1113. 
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podle zák. č. 242/1922 se 'neči-ní rozdíl, zda jde o dělníka trvale za
městnaného' čili nic, ledaže by dělník byl podroben jínému _povinnému 
pojištění pensijnímu nebo že by požíva,} již důchodu invalidního nebo 
starobního podle řečeného zákona č. 13'3,13" 
podléhá-li zaměstnanec zákonu o pbjištění li" báňský cp bratrských po
kladen, nemohl se zaměstnavatel' prohřešiti proti ohlašovací povinnosti 
podle zákon~č. 221/1924 Č. 133'13. 
zaměstnavatel není zaměstnanci v dole práv 'náhradou škody, nesplnil-Ii 
úrazovým zákonem mu uloženou ohlašovací povinnost Č. 13313. 
byl-Ii zaměstnanec již po samém zákonU' pojištěn u báň'ské bratrské 
pokladny, nemůíe se domáh?a náhrady škody na zaměstnavateli, ježto 
ho _ nepřihlásil k pojištěnÍ' nemocenskému a, invalidnímu č. 13313. 
.pro nárok zaměstna.nce v dole z důvodu nepřihlášení -nezáleží na tom, 
že zaměstnavatel nebyl hornickým podnikatelem, rozhoduje jen, zda za
městnanec byl,z'aměstnán v hornictví č. 136113. 
služební poměr úředníků revírníoh bratrských poklade" č. 16735 
o; hesla: zam-ěstlyanci bra,trských pokladen. 
sirotči viz 'heslo: sirotč'í pokladny~ 

Pokles měny viz -heslo: mě -n a. 
PokoutnicJvi viz též heslo: a d v o"k á t (nucené zastupbvání advokátem). 
Pok9titnictvi (ds. nař. č.- Ú4/1857): v řízení pro pokoutnictví musí býti písemný 

. _ rekurs podepsán. advokátem, třebaže· pokoutníku nebylo možno, aby si z vy
šetřovací sazby obstaral podpis advo.káta č. 13'551. 

Pokračování ve sporném řizeni, př,erll'šen-í podle § 8 konk: ř., viz heslo: 
.kDnkurs (§8~onk. ř.). 
pokračováním ,v jednání podle § 332, odst. druhé-ho c. f s. jest i vydání 
rozsudku podle § ,193, odst. 3, posl. větyc. ř. s. e. 14554. 
pokračování v odpůrčÍm sporu pro pohledávky na výživném, i když 
původní. exekučni titul (povolené prozatímní opatře_ní) byl nahrazen 
odsuzujídm rozsudkem ,č. 15485. 

řádné ve sporu viz ,heslo: promlčení (§1497 obe, zák.). 
y- exekuci -viz heslo: o d k 1 ad. ex e k u ce", -. 

Pokuta'důchodková viz heslo: důchodkový' trest. 
, pořádkováviz též-hesla: stížnost ve sporné'm ř'ízení, v nespor-

ném řízení, trest pořádko'vý. 
smluvnf (k; o n ven č n 1): jde o smluvní pokutu, má-li celý 'podíl na zisku 

zaměstnanCi dosud nevyplacený propadnouti' ve -prospěch podp-urného 
fondu zaměstna'nců,'" dopustil-Ii se zaměstnanec ': nepoctivosti proti za
.městna,vateli oprayňujíci zaměstnavátele, ',áby ho okamžitě propustil; 
taková úmluva se nepříčí, dobrým mravům č,' 14078. 
pokud nejde ó ,konvenční pokutu ve smyslU § 1336 obč. zák. e. 14697. 
zaměstnavatel ne'ní oprávriěn ukládati zaměstnanci za trvání služebního 
pOlUěru bez,předchoZídohody konvenční pokuty (§ 1336 obe. 
zák.) za chyby a služební nedostatky č.' 165SL 
roz~cházejh;í- se spqlečníci mohóu' v dissoluční' smlouvě smluviti pokutu 
prp,. po-rušení závazku, že se zďrží navzájem poznámek jeden o druhém, 
jei by je ,pp strance jejich osobní 'a obchodni':kva1ifikace--snižovaly a 
poškpzovaly e. 14535.· . 
nejde 'o pIa-tnou dohodu o konvenčni pokutě, jestliže '7; a služebního po
měru ,zaměstnanec podpisov_al-v určitých obdobích ,mu předkládané vý
pisy ze svého účtu o smluvenem podílu na -zisku; obsahující srážky za 
rů·zné služební chyby á nedostatky, a mimt-' to doložky, že mimo zit
statek na výpisu' nemá zaměstnanec proti zaměstnavateli -jinýoh poža~ 
davki't a že' bere na vědomi, že možné reklamace musi podati do určité 
lhi'tty;- ",v' t~rkov~mtQ, ipřípadě- má, zaměstnanec nárok ha --vrácení sra";' 
,žených částek, třebas nepod'a1 proti stanovert-é,"lhťttě: reklamace č. 16$~·1. 

, " nabyva:t~L př~4vád~;dho ,práya k fJlmu, kťerý. :se zavázal l?od smluvní 
pokutou k promítá,:ni, f:ilmu j~n. v určitém qbvodě, )est povinen zaplatiti 
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smluvní pokutu i tehdy, porušil-li převzatý závazek jeho singulární 

Právní nástupce č. 17052., ~, I .• 15255· 
I 

.. I 't" pro případ nezaviněného- nesplnem srn ouvy c. , ze JI sm UVl I I, , . 

v témž smy-slu_ č . 73-52. . _. ·h - 'b'ti-přikázána 
srnlu:vní~P?hkutaodna~nstl.uPaujt~ nn~k~;rJ·~~r;~fu~~~~k~da sTaČil vl~žená jistota 
z ne]vyssl o ,p , 
prp vedlejší ;;áv~az.ky č. 14:413'. ' netřeba II latniti výslovně; stačí, že 
nar?k na zmlrnem smlul~~l. P9~u~ináši námitku nepřiměřenosti smluvní 
z pre,dnesu strany vyp yva, z 

kO~~%it~'e 1;~~~. nepřiměřenosti smlu~ní p,okuttyl. st::.čÍ'1 bkCduyž nŽa~;~~a~~ 
~ . ~ ~. . p~ed soudem p-rvm s o lce za o v 

dluzmk. poPkret v nze~1 ~rdí-H že na jeho straně není vlastní zavinění 
smluvm po ll- u, na pro , . ~ ... t p-In"ni a pod 

b· kť ' ,., nebo subjektivní nezavmenOll nemoz.n~s, ev. ~y ., 
p:-o. Ů' te k Ivmdůvodu 'z něhož je patrno, že se namda :nepnmerenost 
ČZ~~2~~~' v Ztémi smy,slu č. ;6793, Sb. n. s. a úř . .;Víd. sb. š· ,191~. ·1 

., , ., ,~ 'k s P o' r u p r e v zet l' liJ ° tl' n I {U, 
Politická strana viz hesla: ° P r a v n e n 1 e , 

strana politic ... k,á. . 
Politicky' 00. J' v.-iz heslo: s O' u t e z n e k a I a. . . ,. ~e pOlOVinu. POlovina ceny VIZ heslo: zk,racenl p~ ~s, ., dní poručenský 
Polsko' viz hesla: d o p r a važ e I e znl c nIm e zin a r o , 

Pomoc~~ ~~ce (§ 71 zák. č. '91/191&) viz heslu': dob a P r a c ° v n í o s m i h 0,--

ponlo~~J ~u~"ni služ~a: 'předl~ž-j}-\ s9bdC(z~~:n~ ~tQ.~~i{g~f)s ~~~~J~ uJ;:~én~t~~tc~~ 
~~~t fi~m~,~~áv~~~ ~: ;e~~l'r;u 'ro}hodn~uti, nýbrž přísluší rozhodnutí 

o rekursu.)en
t 

re:~~rs~í~l;~ S3~~~n~1~ l~'~~lr~.yně odporoval návrhu jiného 
spornou Jes v , 

_~r~a~~~~~h č'p;~~~1~106tnich jest soudci vyhrazeno rozhodovati o spor-
. k' h . . h č 13'98,1 .. 

~~;~o~liji ~~~l:~:{~;~íTI~ z~r~~úž~e~čF~8tin;~~~~~~u~~í~~~~~i ;:i'~ 
~6~~~~~tf;:zaY~elze vytýkati z~atek, po~l~ § ,41, 9~~~t. 2, lit. ,bl zák: 
Č 100/1931 z důvodu, že usnesení vydal uredm~, V:Y,?-Sl gomocnye ~~~~1 
siužby a niko~iv .~o~dce, takz

d
" e prt~ so~~ d neRYla~ayd~;l~< '~~~~ě~~ usne~ 

aktuát není opravn~n rozho nou 1 o za os , 
.seníjiin VY'd~lll,é vČ. }~. není o -távněn k rozhodnutí o změně sv~h~ 

- Jesth~e ,aktuar pres to, ze,. odá~Í" ež jest pokládati za rekurs, nacez 

~~~~~~~lj e~~~~g~l~ ,~~~~;~~e.aIO'žetnÝ, ~ nkeSlh~yda~y~,ů:~~~I~eat~e~o~~~~g:ě 
sení aktuára zrneml, jest mlh za o, ja o . 

, vydal nové usnesení sám č. 1~. ... 
Pomocný dělník viz heslo: exekuce (§34l ex.f.).. .• I .•. 
Pomocný zaměstnan:ec čs. stát. drab viz heslo: z a mě., st n a ~ c 1 ze e z n ~ ~: ~ 
poplatky viZ- tež hesla: draž b a 'v.n:u c e'~ á ne m OVl t o st, ,(r~o z vrh), 

C ;. kucc"e bern:i. 
dědické viz heslo: poz'ůstalnst, ·Sl'o,vensko:., ."~ 
dlažobné viz heslo,: draž'h'a vnucena (§ 216, c.? ~~. r.)i· exekuce 

'exekitčni viz -hesla: dražba vnu~~na n,emovt, os I, 
", ber ní.' ' ' ,- "',,, ;. ) 
kanalizacné'viz hes'lo: draž~,a vnu,c~na (§ ~H~,,~,c. 2 eX',r .. 

Ořad práva viz heslo,' por a d p r a v a. d k 
~~becné: k zajíštění poplatku (zák. e. 65/1~33') nelze .uŽítidv9r. e Ó: 

č.57'7, lit. c)/17E6 a č. 7,s9l1805a §38, Plsm.c), kmh .. zak. c. 1593 , 

~~odv~S~' s~ťtJ,5~a1~~~~~m zástavního ;ráva' pro _popJat.kOVO-U~;pohledávku 
na nem'ovitost diužníkovu,_ podano-u bez zajišťbvaclho pnkazu podle 
zák. č. 76/1927, jest zamítnouti Č. 15930. 
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jatečn~: . p:ohlí~ka masa na,řízená ~řadem a vykonaná úřednimi činiteli ve 
v~re]~ych latkác? .. nem ta~ove upotřebení jate.k soukromou osobou 
(re,zmkem), ktere Jl zavaZUje k placení jatečných poplatků Č. 14840. 

kolkove: kolkový poplatek náleží k nákladům kvitcmce č. 137311. 
---:-- pokud v n,elz~v. v žádos.ti dlužníka o zpoplatněnou kvitanci spatřovati 

. zmocnem ventele ve smyslu § 1002 obč. zák. k zpoplatnění č. 1373'1. 
dlužník nemusí se spokojiti s po'tvrzením o zaplacení ve formě ohchodn' 
ko!e~po'~d~nce" nýbrž jest oprávněn žádati kvitanci, t. j . .písemné vy~ 
~vedcem, ze zavazek byl splněni toto vysvědčení podléhá poplatku 
c. 13731. 

převodní. (zák. ~. 50/1850 ř. z.) viz též hesla: cl r a ž b a v II II C e fl á 
nemovl~ostt (§ 216, č 2 ex. ,ř.), slouva kupní správa 
v n u cen a. ' 

p9,platek ,~ři pr?d~ji věcí movitých, byla-li o tomto ,právním- jednáni 
znzena pravm hS,tina, aby byla důkazem proti zciziteli (čl. 1 A 2 pol. 
tar. 65/9~ A 1), Jest j~n poplatkem listinným, nikoliv poplatkem z pře
vodu majetku a neplatI o něm ustanovení § 72 popl. zák. č. 13403. 
~ýrokemQ pozůs~alostnfho soudu, že s jeho hlediska není závady, aby' 
c~st pozustalostt nebyla vydána dědicům, jest odstraněna závada s hle
dIska § 28 nař. č. 278/1915 č. 13512. 

na z~kla.d~ s?Iluvního závazku zapraviti poplatky z převodu, nelze se 
doma-hatI 1 n,ahra~yv toho, c~ bylo složeno na poplatky v uj:lOuštěcÍm ří
zeni, neprokazal-]1 zalol~:~e, ze poplatky byly příslušným finančním úřa
dem pravoplatne vymereny a že použil přípustných opravných pro
středků proti vyměření těchto poplatků č. 14244. 
zaváza,H-li se kupitelé nemovitosti prodateli zaplatiti poplatek z pře
vod~! Jest prod~!el oprávl:ě~ domáhati se na všech kupitelích, aby za'
p!ati~l berfl1~~ ~:a~~' neddne poplatek z převodu, třebas někteří z ku
plt~ll! z~platI1t JIZ, cast poplatku na ně připadající a nebylo smluveno 
sohdarUi zaplacem poplatku Č, 143116. 

i tím, }e, bylo pro pohledávku z převodního poplatku s úroky jdoucími 
od urclt"?h? dne zaz~~m~náno zástavní právo, staly se ároky dospělé 
v d~~ ~a.~ls!l ne starsl tn let před příklepem co do knihovní-ho pořadí 
soucasti jtstIny č. 15992. , 

p~fhláše.ni nedoplatkli převodních poplatků ke konkursu povinného není 
zakonnym prostředkem k jejich vymáháni a nepřenI'Šuje s.e jím tříletá 
promlč.ecí lhůta stanovená ·pro přednostní zástavní právo č. 16166. 
]ednothvé n~moyitosti v~ál:žejíc~ do pozůstal~s~i neručí nedHně za po
platky pro" :lmrh vymerene z prevodu nemovtteho jmě'ní v celku nýbrž 
pouze za cast poplatků na ně připadajfcí ,č. 16215. ' 
selatnost převodní~o poplatku a počátek lhůty pro promlčení nároku na 
prednostnl uspoko]ent vzhledem k zák č. ,65/,1'933 a vla'd· na"r c" 66/ 
1933 č. IM84. ' . .. 

u přev?dní)1o poplatku.! který jest platiti přímo bez úředního vyměření 
[~ 3. z~k. c. 65(1933, cl. NU, písm. ch) vlád. nař. č. 66/1933], jest po
Č!t~h tnletou Ihutu, promlčecí vždy od uplynutí 40 dnů po dni uvedeném 
v ocl. VI uveď'. vlad:, n~ř., v ostatních případech po uply-nuti 30denní 
lhuty od.e dne do-ruvsem ~latebníh? r?zkazu; exekuční soud musí vždy 
zkou;ma!!, o který pnpadi Jde, a z Jakych důvodu byl později vydán pla
~~bndl ,t:!.nkaz, a podklad pro to musí podati s.oudu příslušné f-inanxní 
ura y c. 16484. ~ 

tříletá lhůta, stanovená_ pro přednostní právo převodního poplatku se 
po~lev.od~!. 14J ,nař. f!1i~. Hn. z 3. květn;;t 1850" Č. 181 ř. z. nepřerušuje 
anI pnhlaskou kqrazbe a k ro.zvr~u~ ani přikázáním pohledávkY- v roz
vrhovéf!1 usnesemi uplynll'la-th zakonná lhůta pro přednostní pořadí 
u~ed~neho vpoplatkl! v době--opětné draŽby (§ 154 ex. ř.) nelze jej při-
kazatI v prednostnIn1 pořadí Č, 16956, ' 
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- podle § 86 poplat. zák. jest právně neucmna len listina zřízená za úče· 
lem zkrácení poplatků, nikoli však i smlouva, jež jest základem této 
listiny č. 16122, 

- ze služebních a zaopatřQva-cích smluv: návrh na povolení exekuce zabave
nim a přikázáním k vyhrání pohledávek čs. státu za vymáhajícím 'vě
řitelem z titulu poplatku ze ,služebních a ze zaopatřovacích smluv za· 
měs.tnanců vymáhajícího věřitele, nevyhovuje předpisu § 54, č. 3 ex. ř., 
není-li v něm uvedeno, zda a kterým zaměstnancům takové poplatky 
jsou předepsány a se jim srážejí č. ľ3571. 

vývozní: ve sporu státu proti rukojmímu za vývozní poplatek podle § 3 
zák. Č. 418/1920 nemú:že se soud zabývati otázkou vzniku, trvání a zá
niku nároku na tento poplatek Č. 14151. 

Popsání zájemné viz heslo; z á s t a v n í p r á voz á k o n fl é pro n a ji m a t.e -_ 
lov o (§ 1101 obč. zák.). 

Porodní asístelltkaviz heslo: náhrada škody (§ 1327 obč. zák.). 
Poručenec: ne z p ů s o 'b i 1 00 s t k P r á vn í m čin ů m viz hesla: ,fl e s v é

pr á vn ý, por uče n s,k Ý 80 u d, p o ruční k, ote c ,fl em a n z'e lsk ý. 
poručenský soud viz též -hesla: .p ř Í s I II Š 'll o -s t p 'o dle §§ 109, 111 j. n., s y n

dikátnÍ ,odpovědnost. 
vklad, jehož vydáni je závislé na povoleni soudu, může býti vydán i e n 
podle soudního usnesení, které musí býti mimo jiné pOdepsáno s o II d -

. c e m; neznalostí této náležitosti se nemůže 'nikdo omlouvati č. 14612. 
ie·li oprávněná osoba nesvéprávná, jest k 'návrhu podte, § 9 vyživ. záJc. 
oprávněn jen pontčenský_ s.oud Č. 14263. 

'-pokud pOjistná smlouva, uzavřená otcem jménem ne zletilého dítěte, vy
žaduje soudni'ho schválení č. 14129. 
úmrtím poručence nezani-klo poručenství a veškerá působnost poručen
ského soudu, jde-li o dokončení jednání započatého za života poručen
cova, jež nelze přerušiti beze zřejmě škody pozůstalosti, po případě 
dědiců č. 14402; srov, Č, 17265. 
nemanželská matka, jež. měla v době rozhodující pro ustanovení poruč
níka řád-ně bydliště na Slovensku, jest již proto po-mčnicí ze zákona 
a nepotřebuje schválení poručenského soudu :ke spo'ru, jímž se jménem 
svého ,dítka domáhá na zploditeli uznání otcovství a placení výživného 
č.I4770. 
k dárování náby.tku odevzdaného nezletHým dětem není třeba ani notáf
ského spisu, ani soudního schválení č. 14858. 
ked' právny úkon, U'zavrený menom nezletilca, vykonaný bol predo 
dňom, ktorého nadobudol účinnosť nový odporovací poriadok (zák. 
č. 64/1931), treba otázku: pokiaf možno úkonu tomu odpo-rovať, p'o
sudzovať podfa právnych pravidiel, platných pred novým odporovacím 
poriadkom, i ked' poručenský súd schválil menom nezletilca práv·ny úkon 
teprv za účinnosti nového odporovacieho poriadku č . .15099 (Úr. sb. 
č. 2575). 
přenesení poručenství nad přís.lušníkem Po-Iské republiky s našeho 
soudu na soud v cizině nepodléhá schválení .nejvyšším soudem, nýbrž 
přenesení to se řídí čl. 10, odst. 3 smlouvy č. 5/1926 Č. 15551. 
je-li nemanželská matka polskou státní příslušnicí, není tuzemský soud 
příslušným k vydaní usnesení podle § 111 j. n. o přenesení poručenství 
na polsk)' soud; tuzemský soud se musí omeziti na postup p'odle čl. 10, 
odst. 2 smlouvy ze dne 6. března 1"925 č. 5/1926 č. 15303. 
k účinnosti prohlášení právního zástupce nesvéprávné os,oby, že svoluje 
k započtení vyplaceného pojistného na zažalovanou náhradu škody, je 
třeba svolení chráněneckého s.oudu č. 153'36. 
jak má poručenský soud postupovati, odpírají-li nemanželská matka 
a poru~ník ne~anželského dítěte dáti sou-hlas k osvojení dítěte neman-
7~ským otcem č. 15174. 
poručenský soud jest soudem podle § 45 nesp. zák., je·Ji osvojenec po~ 
ručencem Č. 15'174. 
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PvO skončení poručenské věci, t j. po dosažení zletilosti nemanžel. dí
tete a vydá,ní jmění ze sirotčí pokladny nemůže poručenský soud ko-nati 
~ni úkony k nápravě vad, které se 'snad před tím sběhly č. 17200; -srov. 
c. 14402. .---- _ 

Poručník_viz, téžv~esl:: opatrovník, poručenský 501::<1, způsobilost 
k, P r a v. C I II II m. . 
protiv usnesení rekursního soudu o odměně ,hýv'alého poručníka za vedení 
por1;lcenství z poručen:~va jmění (§ 46 zák., Č. 100;1931, § .266 obč. zák.) 
uenI dovolací rekurs :pnpustný č. 13199; srov. Č. 3777. _ 
Zástupce chudý'ch, ustanovený ve sporu o zjištění nemanželského otcovství 
ža~uj}címu dítěti, není oprávněn projeviti jménem žalujícího dítěte nebo po
r:ucmka nesouhlas s odebráním krve dítěte nýbrž může tak učiniti i e n po-
ručník sám C, 13251; srov, Č. 13178.', . 
nestačí vijeobecné prohlášení poručníka, že nesouhlasí -s důkazem zkouškou 
krv~, ~ýbrž jest nutné jeho prohlášení, zda souhlasí, ci· nesouhlasí s o d~e
b r ~ n} m k rve ,žalujídmu dítěti k provedení řečeného důkazu C., 1.3251. 
nent treba, aby porutenský soud sehváli:! poručníkův souhlas nebo ,ň~'souhlas 
s odeb.~~nim ~rveo' dítěte, ža'lujídho Ů' zjištění otcovství, jest však nutné, aby 
byly Z]lsteny 1 duvody porucnikova nesouhlasu č. 13251. 
:býva'l~m~ poruč~~ku jev~~ uložiti v nes por n é m řízení, aby složil do 
S?Ud?1 u~ch~vy clsté pnJmy ze správy jmění poručenstva za dobu poruč
mctvl, urcene pravoplatnym usnesením paručenského sou-du po přezkoumání 
složených účtu č. 13808. 
poručník není <?práv-něn k-,-návrhu na stíhání nemanželského otce (§ 9 vyživ 
zák.) č.14263. . 
spoluporučník, nejsa zákonným zástupcem nezletilcovým, není oprávněn 

. k re'ku.rs~ za nezletilce L 15150; steJně Ol. U. n. ř. č. 4331. 
nel~e--h predem ~ylouči!i. spol~vinu poručníka nebo jiné třetí osoby na škodě, 
vzm~lé z vedem -porucenstvl ne:bo o'hstarávání poručencový-ch záležitostí, 
mU~l se poškozený nezletUec domáhati náhrady škody ne,jprve na poruční
kOVI ne,bo na: to~, komu, lze přičítati zavinění, a teprve 'kdyhy náhrady na 
u~,edenych o~ob~ch,nedosáh'i, _mohl by se jí podle okolností jednotJirvého 
_pnpad~ y dO-~a,hati pOdl: ~ .1 zák. Č. 112/1'872 ř. z. na 'provinilém soud-cov
skem uredmku a na state Jako rukojmím a ;plátci Č. 16494.' . 

Pořad práva: či ř-ízení nesporné viz heslo: nesporné říz-ení (§ 1 zák 
Č. 1(0/1931). . . 

a, .. !l árvolky:tJ odl e zák. č. 4/1918-viz ,heslo: p řís I u šn o s t pod í e 
z a k.e. 4/1918. 
kompete:nčn'í konflikt viz heslo: senát pro řešení kom
p e ten ční c h k o n f I i -k t ů. 
z?-;ně.stnanci železniční viz ,heslo: zaměstnanci želez
nIC n 1. 

a žalo.? a pod 1 e §§ 35, 36 ex. ř. viz heslo: žalob a pod le §§ 35, 
36- ex. r. 

všeobecné: pre 'rozhodnutie o otázke, či nárok je nárokom súkromno-· 
prárvnym. a.le;~o verej-noprávnym, je r?zhodujúce, éi strana, domáhajúca 
sa urcem~, n~roku --alebo jeho- spInema, je vóči strane, voči ktorej 5a 
toh~to urce~1a resp" -na ktorej sa tohoto Slplnenia domáha, a-ko druh 
protI dr~hOVI Vy, pomere súradnosti alebo v pomere nadradenosti a pod
:adenostI ~otycne pome.ru, z ·ktorého Sa žalovaný nárok vyvodzuje 
e. 14785 (Ur. sb. č. 2368). 
pokud ~ m~že, vyšší SOUd zabývati _ touto otázkou: námitkou -nepří
pustnostI $loradu práva Se dov'olad soud nemftže zabývati zamítl-li 
~oud prvé stolice, řečenou námitku, ,kterou naby<Vatel Zbytkového §:ta:tku 
zaIo,::aný ~ zaplacení nákladů vynaložen,ý,ch pachtýřem na náhradu ná~ 

-kladu na urodu a stavební investice,' opřel 'o to -že. jde o nárok podle 
§§ 43, 43 a) náhr. zák., a vyt)"/kal-H žalovaný v' odvolání, jen to, že by 
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náhradu mohl požadovati jen S. P. Ú. administrativně, a?IZ nap~dl. zá
roveň výtkou zmatečnosti (§ 477, č. 6 c. ř. s.) usnesent to pOlate do 
rozsudku, i v příčině pořadu práva č. 15971; -srov. plen. rozh. Č. 3775, 
5274. 6104. _ _ ..... 
nebyl-li proti rozhodnuti rekursmho. soydu, ]I~~ byla z~en~u rozh?d
nutí soudu prvé stolice zamítnuta namdka nepnpustnosh poradu prava 
a prvému soudu uloženo, aby o něm dále jednal, ~odán opravný por?
středek, nabylo usnesení to právní moci a dovol~cJ .so?d Se nemuze 
otázkou nepřípustnosti pořadu práva znova zabyvatJ c. 16095; srov. 
Č. 10437 1176' 10740, 7793. 6545. 6104, 4517. 
rozhodl-li soud druhé stoJice ve věc-ech p r a c o v tl í c h na žalobcovo 
odvolání (správně rekurs), napadající jak usnesení rryého ~ou~u, jímž 
nebylo připuštěno rozšíření žaloby, tak ... .roz,sudek ve.vecI same, te~ o roz
šířeném žalob ním mároku odmítnuv zalobu v _celem rozsahu (I co do 
rozšířené částí žalo,by) p~o nepřípustnost .po-řadu práva, jest jeho r9z~ 
hodnutí i v tomto směru (co do rozšířeného ža-lobního nároku) konecne 
(§ 36, odst. 2, zák. Č. 13111931), třebaže o rozšíření žaloby nerozhodl 
ve výroku Č. 16301; srov. Č. 12258,. 12749.. '" . 
nebylo-li rozhodnutí soudu prvéy stohce,. Jenz ?zn ... al,vys19vne porad prava 
pro žal-obní nárok, ll'3Jpadeno zalovany,m, ny<~rz Jen ~alobcem, ~abylo 
rozhodnutí soudu prvé stolice o této otazce pravní mocI a odvolacl soud 
nebyl oprávněn zabývati se z úřadu otázkou připu~!nosti pohr~u prá~~, 
neuznal-li žalobcovo oprávnění k opravnému. 'Prost~e~ku v otazce pn
pustnosti pořadu práva; učinil-li tak př~ce a vyslovll-h ~m~tečnos~ roz
sudku prvého soudu i předchozího řízení a žalobu odmltl, Je proh jeho 
rozhodnutí rekurs žalovaného přípustn)' (§ 519, ,č. 2 ,C. ř. s.) č. 16301; 
srov. Č. 12184, 122'58. 
pokud nejde- o nepřípustnost pořadu práva: skutečnost, že jest. pro. p.~: 
hledá,vku zajištěnou exekučním zástavním právem na nemovitosti ]IZ 

proti dřívějšímu vlastníku, proti němuž Ipro ni byl získán již exek~,čn! 
titul a vymoženo e.xekuční zástavní právo před převodem vlastmctvl 
v knihách podána proti nynějšímu vlastníku ža,loba hypotekárnÍ, neodů
-vodúuje ~ámitku nepřípustnosti pořadu práva, nýbrž toliko ,hmoytně
právní námitku, že jde o žalnbu z,bytečnou pro nedostatek potreby 
právní oc-hrany č. 16012; smv. č. 12703. 
soudy či úřady správní:- k rozhodnutí o neplatnosti disciplinárního ná
lezu obecního zastupitelstva, jímž bylo uznáno na discirplinární tresty 
propuštění trvale ustan~~en~ho obecnih? ~ř~zence ve, s~ys-lu zá~. č. 16/ 
1920 ze služby, jsou pnslusny soudy, Jez JSou opravnen~ k prezkum~ 
onoho nálezu i po hmotné stránce; vláda nebyla zmocnena, aby nařt
zením podrobila - propouštěCí us-nesení 'Obecního zastupitelstva -vyššímu 
administrativnímu přezkoumání dodatek Ul k roč. 1937, 
zákonem č. 244/1922 ve znění zák. č. 217/1924 nebyly dotčeny kom
petenční normy obsažené v dřívějších předpisech, mezi které patří i 
§ 62 zák. _čl. XLV:1907; k rozhodnutí o zaměstnancově 'nároku, pokud 
je založen na bezdůvodné výpovědi a :bylo o něm zahájeno řízení před 
C lednem 1932 u administraHvního úřadu, zůstává nadále příslušný 
tento úřad kdežto pokud se nárok ten -opíral o zrušení služebního po
měru předČasným propuštěním a výpovědi s okamžitou platností, >jsou 
příslušny řádné soudy dod. IV k roč. 1937. . 
rozhodovať o tom či titulárny čet nic k Ý s tl' á ž m a j s t e r vo vy
službe je pre kurr:uláciu podfa § 18 zák. č. 26a/19Z4 povinný vrátiti 
preplatok na prijatých odpočivných požitkov, nie sú 'Po~olané riadpé 
súdy, ale administratfvne úrady (§ 21,- odst. '3 reč. zák.) C. 14702 (lUl'. 
sb. Č. 1476). 
člen odborové organisace, ktery-. se rozhodnutím jejího výboru o při
znání, odepření nebo zastavení podpory v nezaměstnanosti cítí zkrácen, 
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n~múže se" d.?má,~ati nápravy II správních úřadů, nýbrž pořadem ráva 
a.t ll" soudu radnych, nebo smluvených soudů rozhodčích v 15OO5

P 
, 

sb. c. 2529). c. (Úr. 

~rácenÍ příspěvku vypla:cen~ho veřejnému stavebníkovi (čL IV zák. 
c. ~4/~9~O) nelze. vymahah sporem, nýibrž .rozhodují o něm úřad 
spravm c. 15042 (IUr. sb. Č. 2543); srov. Č. 8807. Y 
napad!-l! ohecní :z:,aměstnanec usnesení obecTI:úho zastupitellstva jímž b 1 
pro~uste.n z~ sluz.eb obce, správním pořadem pro neplatnost nemů! 
se oma~at1 na soudě přezku mu platnosti řečeného usnese~í, dok~~ 
~ tloSml54neby!O r~zhodnuto s konečnou platností pořadem správním 
c. ; srov. c. 8229. 
zásah státního politického úřadu podle § 103 mor obec zříz nebI' . 
to~u, ~by se ,?becní zaměstnanec domáhal tl so~du výrokU o sv~~ 
sl~zebnu~ pomeru a svých požitcíoh č. 15263. . 
na~r~dy skody, vZ!1iklej zriadení:m a udržovaním elektr. vedeni a o ude
lem urad. p.?volenJa vš~uži:e~_ elektr. podniku podl'a § 16 zák. ~, 438/ 
1919.] nemozno sa domahat zalahou pred riadnými súdy Č, 1587,g (Ú 
sb., c. 31:;1); srov. Č. 9631Úr. sb., Č. 10960, 8025 Sb. n. s. r. 
P?r~d prav~ pro žv~l?hu, aby ~e majitel autobusové dopravy zdržel uží
~anl'61P30zemku p~tnclho vlastmcky zalohci pro stanoviště svy',ch vozidel 
c. 1; srov. c. 14528, 
rozho?ov~ť ? vz~iku, trvání a zániku dávak po-vahy verejnoprávne' 0-

vbola3n2e96s)u. me ,Srtl~y, ale príslušné administ-ratívne úrady č. 16245 J (br. 
s ... _ ' srov. Ur. sb. c. 1960. 
zavazky .na zap~atenie poistného, ktoré sa zakládajú na ústnej dohode 
uzavreneJ medzl okresnou nemocenSikou poisťovnou a manželkou z 
m~stnavatel'a, iP?dlie'~ajú rovnako ako formálne platehné 'výmery okre~= 
~eJdnem?CenSkeJ .p~lst'ovne výlučne preskúmacej činnosti politickýc·h 
Srba ov c. 16603 (Ur. sb. Č. 3606); srov. lúl'. sb. Č. 850 a Č. 16053 

. n, s. 

dnárhrad~ útrat zastupování ve správním řízení nelze se doma'hat,· 
em .prava č. 16674. pořa-

o nár~ku v~ovy ~ de,H. vý'pomo.cného učitel'a na obe,cnej l'udove' škole 
~a ods~.o~ne .prot! pol~Ť1ckel ObCl z dóvodu, -že neprihlásUa tohoto ~čitel'a 
(U,penZbIJn~mu pOlstemu, povolané- sú rozhodovat' riadne súdy č 16756 

I r. s . c. 3689); Srov. č. 3657 Or. sb -
pr~ti stát,u viz ~~'ž heslo: příslušno'st podle zák. Č. 4/1918 
~o~i~9~~)va (pn~lušnost k,rajského soudu civilního v Praze podle ~ák 
z.~vin~nim ft:~n~:~o~ř~~ů n~hrt~~n3~ ",X,ŮS~b~~t.ď)odle tvrzení žaloby 

flnancm správa (d a II ě d' k . k heslům' ex e k II C e b' a, v y ~ a .p o d.) VIZ též níže judikaturu 
po ~ d:' e r n I, por a d .p r á v a (exekuce berní) 

lin:~Č~r~;~l~~s~~~~~:~o~o~;~~e;a rr;!gg škody, kterou prý z~vinil 

l~:;o ~s~I:!~ S;'~}~~S!~f,la!~~~Kv d~~~~e~~T~~~~~ z (~pr~~~~hl' o jednání, kte-
ormalne proh Jlne osobě nem o ~ d 'h akt) směřoval 
p~platk~ po!a'~em práv~ l 1518~~e se oma at-i vrácení zaplaceného 

~~~: f~:r~~~·eho, ~radnika proti ~tátl! n"a uchopitel'skú odmenu 'e ná
Č, 2684). J opravnym a nepatn na porad práva č. 15237 (dr. sb. 

pořad práva pro nárok státu n v'"'ť I'" ' 
vázala narovnáním v UPOllštěctmPedn:Czh' ed'kP nepl, -~, něr~l1-:'ž strana s,e: za-

l 
~ . . u 'o ovem nzelll C 15604 

up atnovallle nároku na vráte ' 1- tk d '. finančnými úradmi už určený.le ~~efI"a . ~ . áv~y z majetku, ktorý bol 
práva Č. 16260 (IOr. sb. Č. 3364)~ ZlllC ou zalobou, patrí na porad 

• 
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nemožno poradom práva uplatňovat' proti eráru ltárok z bezdóvod,uého 
obohatenia, vyvodzovaný z toho, že žalobník po obvinení z dóchodko
vého priestupku v nepří:četnom stave zaviazal sa v upúšťacím pokračo
vaní zaplatit' eráru a skutočne zaplatil žalobnú sumu, hoci dŮChodkový 
priestupok v skutočnosti nespáchal č. 16538 (Úr. sb. č. 3563). 
nemožno po.radom práva uplatňovat' proti eráru nárok na vrátenie vecí 
zabavených finančnou správou pre rpodozrenie, že bO'ly cez colnú hra
nku podludne prevezené; nezáleží na tom, že dochodkové trestné po
kračovanie lbolo pre umretie obvineného zastavené Č. 16605' (Úr. sb. 
Č. 3601); srov.Úr. sb. Č. 1079, 3563, 
daúovy dlžník nemaže sa domáhat' na eráre vrátenia daňových pre
platkov pora-dom <p,ráva č. 17155. 
exekuce berní viz též rozh. Č. 16347 (Úr .sb. Č. 3409), 16381 (:Úr. sb. 
č" 3470) u hesla ex e ok u c e ber II í. 
jde-li o použití výtěž-ku za věci v berní exekuci zabavené a prodané, 
nelze se podle § 382 zák. o př. d. domáhati u soudu žalobou na stát 
určení přednostního práva zástavníiho a: přednostního uspokojení z vý
těžku a nerplatí v takovém případě předpis § 370 cit. zák. č. 14082. 
vylučO'vací ž~lobu podle § 357, odst. 2 zák. ·č. 76/1927, jež byla podána 
před uplynutím 30denní lhuty v ustanovení tom uvedené, jest pro ne
přípustnost ,pořadu práva odmítnouti i tehdy, uplynu-la-li v dohě vyne
sení rozsudku o této žalobě 30denni lhůta k rozhodnutí o odporu; usta
novení § 406 c. ř. s. neplatí pro případy absolutní nepřípustnosti podle 
§ 42 j. n. Č. 14377; v témž smyslu Č. 11105; jinak Č. 12526. 
nep-řípustnnst pořadu práva 'pr·o žalobu na náhradu škody, kterou do
v0.zuje žalobce proti státu z dŮ'vodu bezprávného vedení exekpce a za
bavení provozovacího kapitálu berním úřadem č. 15512 . 
o nároku na náhradu škody, vyvodzova-ném ztoho, že žalovaný erár 
obmyselne viedol bernú exekúdu na majetok p-atriaci ,nie -daňovému 
dlžníku, ale žalobníkovi, -je príslušný mz-hodovať krajský súd civilní 
v Prahe Č. 15876 (Úr. sb. Č. 3119). 
na porad práva -patri rozhodovat' o neprípustnosti e.xekúcie, keď berný 
urad' zabavil mobilárnoU' exekúciou príslušenstvo nehnutel'nosti dlžnika, 
na ktorej je pre žalobníka vložené hypotekárne právo č. 16261 (Úl', sb. 
Č. 3374); srov. Č. 1531 IÚr. s·b. Č. 6073, 2466 Sb. n. s. 
možno sa poradom práva Ipred súdom, príslušným podľa všeobecných 
pravidiel práva procesného, domáhat' z dóvodu bez z á k 1 a d n é rb o 
o b o h a ten i a na finančnom eráre zaplac-enia sumy, Iktonú tento pre 
daňové dlhy daňového dlžníka zabavil z peňa.zi u tohoto dlžníka naje
daných, ale mu nepatriacich, a to aj keď sa vlastník peňazí u~ pred 
t)rm bezúspešne pokúsi1 domoct' sa vrátenia peňazí excind. sporom 
podYa § 357' zák. ° pro d. č. 16600 (Úr. ,sb. č. 3568); srov. č. 12069 
Sb. n. s, a č. 2277, 2714, 3197 Úro sb. 
exekuce politická: kto tvrdí

l 
že mu na vec zabavenú rP o I i t i c k II 

exekúciou prislúch-a právo, ktoré nedopúšťa exekúciu, může nepripust
nost' exekúcie uplatňovat' poradom práva, až 'keď podal proti zabaveniu 
u exekučného úradu námietky (§ 112 správného pokračovania, vlád. 
nar. č. 8/1928), a námietky boly 'p r a V opl a tne zamietnuté č. 16528 
(Úr. sb. č. 3351). 
vojsko: uplatňovanie nároko'V d'a,lejslúžiaceho rotného aspiranta proti 
štátu, vyvodzovaný·ch z právneho pomeru, zak,ladajúceho sa na vojen
skýc'h predpisoch povahy verejnoprávnej, nepatrí pred riadne súdy 
č. 15228 (Úr. sb. Č. 2673). 
jde o nárok soukromoprávní, byl-li žalobce (nevojín) kopnut vojenským 
koněm cválajícím obcí č. 15621; srov. č. 12371, 10255. 
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P?.řad práya, jest-li žal{ován ř!dič vojenského letadla na náhradu škody_ 
pnvoden0.tI hrubou nedbalostI, pro kterou byl vojenským soudem od
souzen podle § 702 voj. trest. zák. Č. 15678; srov. Č. 10255. 
na porad práva patrí uplatňovanie nároku na náhradu škody, vzniklej 
tým, že vozidlo, poskytnuté k použitiu pre vojens:ké,dopravné ciete na 
základe zvláštnej nájomnej smluvy, holo vojenskými osobami poško
dené Č. 16535 (\úr. sb. č. 3551). 
rů~! keď ide o závazky, ktoré spadajú pod odst. 3 dodat. zápisu 
k umluve Č. 60/1926 (č. 117 a II~iI929), r@hodujú o nich riadné 
súdy Č. 15785 (lúr. sb. Č. 3067). 
súdne (exekučne) uplatňovanie pohl'adárvky - vzniklej v starých ko,~ 
runá::h ra:kúsko-uherských na základe súkromnoprávneho úkonu, Uza
v~eneho pred 26. februárom 1919 stranami, z ktorýJ;h jedna mala by_ 
dhsko pred 26. iebruárom 1919 v Maďarsku a druhá _v tuzemsku nie 
je prípustná, hod sa strany ešte pred 1.. novernbmm 1924 dohodly 
o tom, že ,pohl'adávka má byť zaplatená v čsl. mene, v splátkach pri 
zachovaní exekuč-ného zá,ložného práva, nadohudnutého }ited 26. f~bru
árom 1919 Č. 15162 (:0r. sb. Č. 2627). 
testliže hylY'přihlášky věřitele a dlužníka odkázány podle čl. 28, odst. 3 
un;luvy me,zl če~ko~lo\'enskou republikou a Spolkovým rakouským stá
stat~m, o, uprave za~~zku v rakousko-uherských 'korunách č. 60)1926 
mezmtatfllmu -rozhodclmu soudu a nebyla podána ve lhutách stanove
ných v § 13, písm. a) soudního řádu mezistátního roz'hodčÍho soudu 
(~~hlášk~ Č. 75/!927 a Č. 3/19Z9) žádnou ze stran, ani žádným ze 
zuctov~cwh mlst zalo'~~, nemu-že býti věc již předmětem jednání a roz
hodnu-ti onoho rozhodclho soudu a pohledávky vyloučené takto ze zúčto
vacíh'O řízení nelze užíti k účelu, jemuž řízení sloužilo" tím 'nenastal 
~motněprá,!,ní zánjk pohledávky a lze se jí domáhati pOřadem práva 
c. 16840 (Ur. sb. c. 3803); srov. č. 4253, 4863, 5252,7202, 13088, 15869. 
plen rozh-. c. 3744 a tUr. sb. oč. 2627. 
jde o n,~ro~ soukro~oprávní, dom'áhá-'li se bývalý správce železničního 
hos,podarske~o ;po~fllku,- (far~y a-kuchyně), jenž byl zabaven po pře
v:atu ~kresntm Narodfllm vyborem, na státě vydání věcí v onom pod
~,tk?· zar~ye~ za~av-ených ~ dí'tvodu, že jsou jeho vlastnictvím a 'že mu 
l~ ~elezfllcfll sprav~ be'Z .~u-yodu ,zadržuje, a na náhradu hodnotyltOně,ch 
veCI, "poku~ byly zele~ntcnt spravou ,prodány nebo spotřebovány, pro 
bezdu-vodne obohacenI; k rozhodnutI o takovémto 'nároku jsou pří
slušny řádné SOUdy dodatek I k ,roč. 1937. 

S~átní,:am~stnanci:. pří~ustnost "pořadu práva pro, nárok pragmatikál
mho, uredmka na byvalych soukromých císařských statcích v čechách 
kte:y byl :pr~voplatn}rm n~lezem -_ředitelství statků degradován a z~ 
s~uz-by v b,ez naroku ~a pensI propuštěn a jenž se - domáhá na státu na 
zaklade umluvy. mezI republikou Československou a republikou Rakous
ko:, z~ ~ne 30 .. hstopadu 29.23 (ratifikované a vyhlášené pod č. 187/1931) 
urcefll, ze ,se Jeho ".propustem, ze služeb na bývalých císa-řských statcích 
stalo nep'ravem a ze byl nepravem degradován, a 'Placení pense Č. 13365. 
ná~oky. uvedenvé v ~ 6~ vlád. nař. č. 113/1926 jsou soukromoprávní 
a Jest Je uplatnovatl PQradem práva Č. 14414. 
vypůjčí-li si úředník knihy z úřední 'knihovny pro úřední potřebu jde 
o nárok založený výhradně na služebním poměru č. '14431. 1 

náro-~ _~tát?i~o úředníka proti státu ze služebního po~ěru nemůže býti 
v~n:ahan poradern práva ani vymáhajícím věřitelem kterému byl při-
kázan k vybráníč. 14553. ' 
zda vÝJ?,očet, ::abave!1é části (!,ůShOdt1 státního úředníka, provedený 
pO~,kaz~Jlc.Ím u;adeym Jako poddluzfllkem, je správ.flÝ, -nemůže býti řešeno 
v nzeUl spornem: c. 14553.-
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pro nároky ze služebního poměru mezi stálou dělnicí státní tabákové 
továrny a státem jest po'řad práva přípustný č. 14580. 
nárok finančného úradníka proti štátu na uchopiterskú odmenu je ná
rokom verejnoprávny-m a nepatrí na porad práva č. 15237 (Úr. sb. 
Č. 2684). 
§ 105 úst. listiny (zák. č. 217i1925): kárné nálezy, 'vydané podle 
zák. ,č. 147/1933, nemohou býti přezkoumány řádn}rmi soudy ani po 
formální, ani po věcné stránce; přípustnost pořadu práva nelze tu vy
voditi ani ze zákona č. 217/1925 Č. 15144. 
nedomáhá-Ji se zaměstnanec státních drah ani úpravy, ani opravy slu
žebních příjmů, nýbrž náhrady škody, která prý mu-vznikla tím, že 
ho státní správa železniční proti předpi-s-um da,la dříve do výslužby, než 
uplynul t. zv. »nemocniční rok«, a odůvodňuje-li svou škodu rozdílem 
mezi obdrž'enými požitky odpočivnými a aktivními platy, které měl za 
dobu »uemocničního roku« dostávati, jde o soukromoprávní nárok, 
který není pHkázán k rozhodování zvláštním zákonem (§ 105 úst. Iis
!lny a § I zák. Č. 217/1925) úřadům správním Č. 13457. 
proti rozhodnutí podle § 70 vlád. na,ř. Č. 15/1927 nemůže zaměstnane.c 
podati žalobu podle zákona Č. 217,/1925 před doručením rozhodnutí mI
nisterstva železnic 'č. 14282 (iÚr. sb. č. 2040). 
proti výměře nebo ,\'ý'platě služebních příjmú upravených vládním na
řízením Č. 15}1927 je pořad práva nepřípustný, nebyl-li dříve vyčerpán 
pořad -stoIk srprávních:- i tehdy, vytýkal-Jl žalobce, že k jeho za-řaděn! 
došlo již před účinností řeč. vlád. nařízení, a směřovala-li výtka ta proti 
s-kutkovému a právnímu základu při úpravě jeho služebních příjmt1 po
dle uved. vládní-ho :nařízení ,č. 14290. 
rozhodnutí ředitelství státních drah a ministerstva železnk, jímž byl 
(smluvní) železniční zaměstnanec pře-ložen do tn'alé 'VýslUžby podle 
§ 13, odst. 1 zák. ,č. 2:86/1924 jest rozhodnutím správního úřadu o sou
kromoprávním nároku zaměstnancově ve smyslu § 1 zák. Č. 2li:/1925 
Č. 14399. 
nárok vyvozovaný z toho, že železniční zaměstnanec byl dán do trvalé 
výslužhy -neprávem; nepatří mezi nároky, o kterých podle § 70 vlád., nař. 
Č. 15/1927 a § 47 vlád. nař. Č. 96/1930 rozhodují napřed administra
tivní Úřady č. 14586. 

k § 70 vlád. nař. Č. 15/1927 Č. 14674. 

i o výslužném železničního zaměstnance 'platí podle § 47 vlád. nař. 
Č. 96}1930 ustanovení § 70 vlád. nal. č. 15/1927 jen ve stejném roz
sahu Jako o platu z činné služby. t. j. pokUd jde o- nesprávnou výměru 
nebo výplatu -pensijních platft, ne však 'pokud jde o nárok sám Č. 14701 
('Úr .• b. Č. 2301). 
nárok bývalého pomocného zaměstnance státních drah na pensi, je-z 
mu byla železnič,ními ú-řady vůbec odepřena, InepaUí mezi nároky, 
o nichž mají podle § 70 vlád. nař.č. 15/1927 a § 47 vlád.nař. Č. 961 
1930 napřed rozhodovati správní úřady; nejde tu ó nárok ve smyslu 
§ I zák. Č. 217/1925 C. 15128 (:0r. sb. Č. 2593). 
o uspokojivosti služby pomocného zamestnanca v smysle' § 135 vlád. 
nar. ,č. 15/1927 -rozhoduje v spore .0 definitivu súd Č. 15516 ('Úr. sb. 
Č. 2879). 
výměr ministerstva železnic, jímž nebyl vůbec přiznán osiřelým dětem 
nárok na sirotčí pensi podle § 13 stanov »:pensijního fondu českoslo
venských státních drah« (§ 9 zák. č. 2/1920), lze napadnouti pořadem 
právd žalobou, jež není vázána IhMou § 2 zák. Č. 217/1925 Č. 15991 
(:0r. sb. Č. 3200); srov. Č. 15128. 
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nárok v}'pomocného uótel'a štátnej l'udovej školy na služebný pjat ne
patrí na porad práva Č. 363'1 Úro sb.; srov. Č. 1486 (1) 'Úro sb. 
nepodal-li železniční zaměstnanec proti výměru ředitelství čs. státních 
dr~h o odp,oči":'I1)'ch 1?oži~cíCl~ ~p~avný prostředek, nemůže se 'Pořadf!;~i. 
prava domah-ah zapoctem valecnych 'Pololetí podle zákona č 457/1919 
a zvýšení jemu vyměře-ného odpočivného Č. 16796; srov. Č. 9875 i 1897 
12225, J2633, J383J, J4674. ' , 
r~.zhodnutia ~ele~ničl1ej správy vydané podl'a '§ 70 vl nar. č. 15/1927 
su f.ozhodou:laml podl'.a § IO? ústavnej listiny a móžu ,byt' napadnuté 
poradom prava len pn podmlenkach a v lehatách stanoven)'ch v zá
kone Č. 2J7/1926 Č. J6890 (Úr. sb. č. 3772). 
dvorsky dekret ze dne 14. března 1806, Č. 758' Sb. z. 5.: dvor. dekret 
ze: 14. myafca 1806, č. 758 Sb. z. ~., platí aj na Slovensku č. 15883 
(1Ur. sb. c. 3133); rovnako č. 1790 Úr. sb. 
pro žalobu, :kterou se domáhá žák na učiteli (řídícím učiteli) státní 
obecné šk~ly náhrady škody, vzešlé mu za vyučování (v učební pře
stávce) uČ1telovým zaviněním, jsou přísIušné řádné soudy; dvorského 
dekretu Č. 758/1806 tu ,neIze užíti č. 16292 (Or. sb. Č. 3417); srov. 
Č. 1790.úr. sb. . 
Ů'kres: na okresu nelze se domáhati pořadem práva náhrady škody za 
těl~sné poškození pádem s okresní silnice do vodního průtoku, ježto 
pry se okres nepostaral o to, aby bylo možno užívati silnice ,bez zá
vady č. J344J; srov. č. 7853, 7599, 10004 10466 JJ953 Boh A 
č. 10533, dodat. k roč. 1931 (str. 1596). ' , , . 
přyÍpustnost pOřad,u Yrráva; domáh~no:1i, se na okresu náhrady škody, 
J~zto okres, provadele prace kanaltsacm a stavbu silnice, zanedbal po
VlOnou opatrnost, které musí dbáti každý, kdo pro}'ádí kanalisační práce 
nebo sta~,bu silnice č. J3752; srov. č. 7853, 7599 JOOO4 10466 11953 
12001, J2688; Boh. A J0533. "" 
závazek okresu (v Čechách) poskytnouti obci subvenci na stavbu 
mostu je rázu veřejnoprávní-ho Č. 14632. 

pro ,~~lo:bu ~roti s~mospráyn~mu okr,esu na náhradu 'škody vzniklé 
z pozaru, zpusobeneho ]lskremm parmho válce jest pořad práva pří-
pustný č. 17068; smv. Č. 17069. ' 
obec: ? b e : ní ce sty: neRřípustnost pořadu práva, domáháno-li se 
na ObCl (v cechách), aby opět uč-inila veře,jně přístupnou část veřejné 
c:~ty, která byla usnese~ímy obe-eního zastUjpitelstva prohlášena za ne_ 
~nstupnou, a aby l1ahradlla skodu způsobenou zrušením veřejnosti cesty 
c. 13420. 
o ?~~ ~ n í d.~ v ~ y: uplatúovanie nároku na náhradu škody, ktorú za
pnCtmh poltticka ubec nezákonným postupem pri exekučnom vymáhaní 
dávky zo zábav, nepatrí na porad práva č. 15049 (Úr. slb. č. 2545)' 
prípad z -doby pred účinnosťou čl. V zák. č. 69/1925. ' 
upla1tňovanie nároku obce na nahradenie útrat asfaltového chodníku 
zr~a~enéh? :~ a ž i ad? s ť ~aji~e~'o':r domov ~ poze~kov na určitej ulici 
pn lch zavaznom pre]avu, ze je] utraty s ty'l11 spojené nahradia patrí 
na porad prá~a Č. 15978 (Ú,r. sb. č. 3145). ' 
l\'plati1,ovanie, nárok:l. na o~škodné z·a úraz, ktorý stíhal žalobníka pl'i 
knnam ručnych slU'zleb pozadovaných ohcou podl'a § 39 zák. Č. 329/ 
1921, nepatrí na porad práva č. 159&4 (Or. sb. č. 3156). 
do~oda, ,podle k~eré soe zájemníci vůči obci zavázali, že budou pťispí
vatl.,~a u?.r~du nakladu stavby 'Vodovodu tak, že budou po určitou dubu 
P~3'tJt~ urclte paušall'Ů'vané vodné, jest dohodou ve smyslu § 26, odist. 3 
zak. c. 329/192J ~e zně.ní § J6 zák. č. 77j1927 a o sporech z takověto 
dohOdy meZI ObCl a zalemmkem nelze roz.hodovati pořadem prá'V'a 
č. J6949 (Or. sb.č. 3902); srov. č. 7936, 1J452. . 
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ele,ktrické vedení: o tom, zda se obec v čechách postarala o to, 
aby :bylo zabráněno nebezpečí 'hrozícímu chodcúm z přetrženého drátu 
elektrického vedení pro osvětlování obce, nelze roz.hodovati pořadem 
práva Č. 13490. 
pokud je nárok na náhradu škody Iproti obci vyvozován z vadnosti 
elektrického vedení, určeného pro osvětlování ulic, jest o .něm rozho
dovati pořadem práva Č. 13490. 
místní p"olicie: bylo-li v době podání žaloby proti obci v Č'echách 
o náhradu škody pro zanedbání místní policie, sice správním úřadem 
vyřčeno, že obec jest povinna k náhradě škody (§ 37 čes. obec. zříz.), 
potom však (ještě před vynesením rozsudku prvé stolice) bylo toto 
rozhodnutí nejvyšším správním soudem pro vady řízení zru'Šeno a na-ří
zeno nové projednání věci, jest z úřadu zrušiti dosavadní řízení a ža
lobu odmítnouti pro nepnpustnost 'pořadu práva Č. 13162. 
nepřípustnost pořadu práva, domáháno-li se na obci v Čechách náhrady 
škody z důvodu, že ustanovila za bezpečnostního strážníka osobu ne
zdatnou a že ho přes zákaz oz-brojila střelnou zbraní Č. 13772. 
nerozhoduje, zda vlastnictVÍ obce jest zapsáno v pozemkové knize jOJko 
ohecnÍ' majetek ,či jakO obecní ('veřejný) statek, n)'brž záleží jediné na 
tom, jaké jest ur'čenÍ obecního majetku; je-li pozemek určen k obec
nému užívání, jde o veřejnoprávní pov,innost udržovati jej V' řádném 
stavu Č. 15605. 
provádí-li se op:rava dlažby ulice v určitém pruhu (mezi kolejemi a 
podél krajních kolejnic elektrické dráhy) na oÚ čet elektrických 'pod
niJků hlavního města Prahy, jde jen o povinnost hraditi náklady s tím 
spoje.ně, nikoli však Ů' to, že by byla 'péče Ů' uvedený pruh dlaž,by ulice 
vyňata z veřejno-právní povinnosti obce, stanovené v obecním zřízení, 
třebas je majetkem elektrických podnjků obce č. 17033-. 
dokud nerozhodl příslušný správní úřad o povinnosti obce k náhradě 
š.kody z tvrzeného porušení péče o udržování dlažby v ur'čitém 'Pruhu 
ulice, nelze se domáhati škody pořadem práva, třebas se provádí oprava 
dlažby uHce v onom pruhu (mezi kolejemi a. podél kmjních kolejnic 
elektrické dráhy) na ú čet elektrických pO'dniků č. 17033. 
poměr k obecním zamě,stnancům: k rozhodnutí o neplat
nosti discirp-linárního nálezu o becního zastupitelstva, jímž bylo uznáno 
na disciplinární trest propuštění trvale ustanoveného obecního zřízence 
(zák. Č. 16/1920) ze služby, jsou příslušny soudy, nikoli vyšší úřady 
samosprávné dodatek III k roč. 1937; stejně č. 17114; tím opuštěna 
r@h. Č. 12873 a 15774. 
spory ze služebního poměru obecních zří z e n c ů patří před pracovní 
soudy č. 14234. 
soudně nelze uplatniti ·nárok na zařadění do ,kategorie obecních úřed
níků Č. 14678; srov. t. 1136, 7134; dále dod. -k roč. 1920, dod. k roč. 
)925, Boh. A 669, 6259. 
nepřípustnost pořadu práva pro námk zaměstnance městské obce se 
zvláštním statutem proti této obci na náhradu škody vzniklé mu ne
plněním naturálních požitkú, na něž měl podle služební pragmatiky 
nárok Č. 14682; srov. Č. 4313, 7J34, 10693, 2225 Sb. n. s. dod. k roč. 
1920, Boh. A Č. J291. 
spory o nárOky smluv. úředníků ohce ,na náhradu škody, vzniklé jim 
prO' nepřihlášení k pens. pojištění, patří na pořad práva Č. 15894. 
P orně r k ob e cn í m čin o v -ll í ok ů m: pro nárok na náhr·adu škody 
třetí osoby proti 6novnLkům obce pro jednání, která vyk:ona1i ve 
věcech úřední-ch, nebo proto, že nekonali povinnosti jim přikázané, jest 
pořad práva přípustný, nemá-li čin úřední osoby povahu správ-niho ná
lezu, nýbrž odvozuje-li se nárok z okolnosti, -která jen souvisí s obsta-

33-



516 
Pořad práva 

ráváním veřejných funkcí, nebo odvozuje-li se nárok z nějakého opo~ 
minutí v tomto oboru Č. 13763. 
zprávy obecního úřadu ve smyslu § 255, odst. 4 zák. Č. 221/1924 v do
slovu zák. Č. 184/192,8, nejsou nálezy správními' v uvedeném smyslu 
č. 13763. 
o povinnosti k náhradě škody rozhoduje dohlédacÍ úřad i tehdy, když 
si'arosta obce zemřel před jeho rozhodnutím Č. 14998. 
předpisy zák. č. 329/1921 o uplatnění nároku na náhradu škody proti 
obecním funkcionářum platí i- na případy trestných činů ,č. 15677. 
přesun kompetence v .příčině nálezů o náhradě škody na okresní, resp. 
zemské výbory, stanovený v odst. 5 § 19 zákona c. 77/1927 a č. 169; 
1930, týká se jen předpisů o rczpočtu (§ 10 zák.č. 329/1921); jinak 
však -zo:sta!a nedotčena ustanovení §§ 4, 5 a 99 zák. Č. 126/1920 ve 
znění zákona č. 125/1927, pOdle nichž o povi'unosti k náhr'adě škody 
pořadem stolic rozhodují okresní resp. zemské úřady ,č. 16678. 
k vydání resp. přezkoumáni nálezu o povinnosti obecního starosty k ná
hradě škody, zpusobené nedbalým dozorem na obecního pokladníka, je 
příslušný okresní resp. zemský úřad Č. 16678. 
zOdpove,dnosť starostu obce za škodu, ktorá vznikla ohci u'kradnutím 
obecných peúazÍ, prechovávaných v jej pokladnici, hod maly byť podl'a 
administratívnych predpisov uložené u qJeÍÍ.a1žného ústavu Č. 16757. 
rozhodnutie administratívneho úradu, ktorým 'bola v takomto prípade 
vyrieknutá zodpovednosť starostu a pokladníka obce za škodu vzniklú 
obci, nie je rozhodnutím podl'a § 5, odst. 5 zák. Č. 329/1921, závaz
ným pre súdYi zodpovednosť týchto osób posudzuie súd samostatne 
č. 16751. . 
zOdpovednosť obecných funkcionárov (starostu a členov obecného za
stupitel'stva) z hospodárskej správy týka sa aj takých základín verej
ného' práva (fondov), -ktoré 5Ú obcou spravované, a to bez ohl'adu na 
to, na čom sa táto správa obce zakladá Č. 17016. 
ustanove?ia odst. 1, § 17 (odst. 4 a 5, § 5) zák. č. 329/1921 platia 
aj ~na pnp~d,. k~ď obe,c. v~m~ha ~a starostovj náhradu škody, ktorú 
sp'Osobll pn sprave verelnej zakladmy spravova'nej O!bcou č. 17016. 
v~eobe'cn}' výrok administratív,neho úradu o povinnosti !k náhrade škody 
»~,lenov obecného zastupitel~stva« nie je výrokom vydaným .proti indi
vld~álne ~rčenej osobe v s~ys1e § 5, odst. 4 záÍc Č. 329/1921, a ne
hodl sa vobec na to, aby sud na jeho základe podl'a odst. 5 cit. § 5 
mohol pokračovat' ,č. 16897. 
v o ? o vod: poh .. d práva pro nárok 'Ua náhradu škody vzniklé 'Proti 
ObCl ~ toho, ze obec (obecní elektrický podnik) jako podnikatelka při 
opra~e poklopu vodovodní šachty opatřila 'šachtu nevhodným proza
tlmnIm krytem č. 16573. 
vy h o š t ě n í: nár?k na ?áhradu škody proti starostovi o'bce, který 
provedl bez sv~ole'lll o,?ecmho zastupitelstva faktické vyhoštění obyva
tele obce, patn na porad práva Č. 16164. 
v~vlastnění viz též rozh. Č. 15168 níže: pořad práva (vodní 
pravo). 
zpětné~o po.stupu ,po~emk~ podle § 2,1 zák. Č. 88/1920 nelze se na 
pražske ObCl domahah poradem práva Č. 13589. 
~bC~ ~egulova~ým magistrátem (zák. č. 23;V1920): služebný pome! 
ur~ Ol .• uv

1
e
4
deneho. v § 13 (§ 22 zák.č. 243/1922) je povahy verejno-

pravne] c. 965 (IUr. sb. č. 2482). 

n~pat!í, na porad práva ža,loba, ktorou sa domáha zamestnanec obce t '~~~r (~IJ?hřeZbvné.~o mýta) proti tejto zaplatenia služebných požitkov 
r. s . c. 2482). 
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obec náboienská židovska.: 2.řip,usyt.nost p,ořa~u práva. pro. žalobu dP: 
vějšího kantora a košeráka Rroh zldovske nal'?ozedns1~: 0k'bCI.dna vydam 
listiny, že byl dán od určitéhJ dne ,na trva y o 'pocme ; ~ ~ o sou
kromoprávní poměr a nárok z takoveho pomeru vyvozo,,:ny c, .14;496. 
veřejné cesty viz též rozh. č. 13420, 15605 u hesla: por a d p r a va 
(o'bce), a Č. 13441 tl hesla: pořad pr~v.a (okres). v, v 

O' nátoku na odškodně proti štátu, založenem n~ tom, ~e stat, ako udrz.o
vater verejnej cesty neučinil na ceste pO,trebne b~~p~cno~tne. opatrema, 
rozhoduje súd príslušný podl'a všeobecnych pravldlel.obc,. sudneh? P?
riadku _ bez predchádzajúceho adrn~nis~rat!vne~o .. u:stema opomlflU~ta 
zodpovedných činitel'ov - a" nie krajsky sud clvilny v Prahe (zak. 
č. 4/1918) t. 17084 (lOr.sb. č. 3912). . . 
pozemková reforma: nárok na zaplacem nedoplatku kUp~1 ceny za .. "po
zemky, které žalobce ze svého velké~o po~~mkovéhc: maJetk~ n~ p~lkaz 
státního pozemkového úřadu' a za jeho ucastenstvl (s'chvalem) z~lo
vanému prodal, jest nárok soukromopráv,ní a patří na pořad prava 

č. 13583. .. hl d· k 
soud nemůže přiznati k odpadu ?amít~nou vz~!emnvou ~o e a'V'v~ 
z důvO'du odškodnění podle § 75 nahr. zak., po pnpade z duvodu pn
s.pěvku podle § 7 vlád. nař. č. 305~19~2, ~e znění vlád. ,nař. ,~. 19,z/19?4, 
dokud tu není ikonečné rozhodnutI statnlho pozemkoveho uradu o teto 
pohledávce Č. 135~3. . ,,, , .. .,' o ," 

pořad p,ráva pro zalobu, lIZ se stat domaha na ma]1telt Pu?~, propus
těné ze záboru, splnění převza!ého .závazku k p~?.pac~tovafl1 ,lthova~u 
a škrob~rny m:čitéml1 druž,stevn,lml~ h~hoyvaru, po P:Jp. zav<:zku k zdruz
stevnění lihovaru na ponechane pude c. 15812 (-ur. sb. c. 3100). 
voda, vodní ,právo: připustn?st, _pořadu. prá;'a" d~~áh~nvo-li ,dodržení 
smíru uzavřeného při vodopravll1m kOtnlSlO'nalmm nzem c. 13785. 
dohoda o náhradě škody, způsobené zabezpečovacimi opatřeními z dů
vodli veřej,ných (§ 222 hor. zák.), nepřestává b),ti úkonem 13oukromo
právním tím, že k ní došlo při vodoprávním řízení, ani tím, že by1-a 
pojata do koncesni listiny č. 13975; srov. ,č.10254. 
jde-li o ochranu poměrů č~~tě s?ukromoprá~ních, js"ou přís~u~né- k ?f{~
jednání a rozhodnutí rozepn o TI1ch soudy, trebas vec SOUVISl se svade
ním veřejné vody ( 14134; srov. Č, 1865. 
ustanovení §§ 75 a 87 zák. Č. 65/1870 mor. z. z. se vztahu)e jen na věci, 
týkající se užívání, sváděnI nebo hrazení vody, pokud j'sou upraveny 
vodním zákonem Č, 14134; srov. Č. 24, 1865. 
není dovoleno domáhati se soudně určení náhrady za poz.emky vy
vlastněné k účeiUm vodních staveb, dokud o náhradě nerozhodl pravo
platně úřad správní Č. 15168. 
ak najvyšší správny súd prijal sťažnosť proti rozhodnutiu ministerstva 
zemedelstva, že vlastník je ,povinný trpeť vodné dielo na svojom po
zemku bez náhrady, a vyba-vil ju meritorne, požadované odškodné ne
móže byť uplatúované p.oradom práva č. 16891 (!Úr. sb. Č. 3776). 
nejde o domáháni se oprávnění podle vodního zákona (zák. Č. 75 čes. 
z. z.), n~'brž o žalnou na ochranu služebnosti soukromoprávní povahy 
podle § 523 obč. zák, domáhá-li se žalobce, že vydržei služebnost čer
pati vodu pro hospodářské účely. z obecního potoka, tekoucího po jeho 
pozemku, a aby se jiné osolby zdržely rušením dotčené služebnosti j pro 
takovou žalobu je přípus,tný pořad práva č. 16983. 
stabebni ruch viz shora rozh. Č, 15Ó42 u hesla: po řad p r á va (soudy 
či úřady správní). 
řízené hospodářství viz níže rozh. Č. 16981 (různé). 

škola viz rozh. Č. 16292 II hesla p o ř a cl p r á v a (dv. dekr. Č. 758/ 
18(6). 
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pojištění veřejnoprávní, pojišťovací soudnictví: přípustnost pořadu práva 
pro nárok poj.ištěnce proti Okresní nemocenské pojišťovně na náhradu 
škody, ježto se zdravotní stav pojištěncův zhoršil tím, že nebyl uznán 
nemocným Č. 13496. 
?omáhá-li se Okresní nernocenská pojišťovna náhrady škody proto, že 
zalovaný zaměstnavatel vydal zaměstnanci neoprávněně lístek k lékaři 
~ dubě, když )iž v zaměstnání II něho nebyl, věda, že jest zaměstnán 
JInde II rolníka, kde mu přís.lušel nárok proti zemědělské nemocenské 
pojišťovně, jde o nárok podle třicáté hI~vy obecního obča-nského zá
kona, jenž nenáleží k příslušnosti mimořádn)rch soudů zřízených podle 
zák. Č. 221/1924, nýbrž před řádné soudy -č. 13568; srov. Č. 8270. 
poměr mezi státem, jeho klinikou a okresnf nemo.censkou pojišt'.ovnou, 
která poukázala ošetřovance do klínického ošetřováni, je poměrem sou
kromoprávním; pro žaloby z tohoto poměru je výlučně :příslušn-ý po-
jišťovací soud (§§ 216, 220 zákona) Č. 13652. . 
přípustnost pořadu práva pro žalobu pojištěnce na vedoucího lékaře 
nemocenské pojišťovny zaměstnancil a zřízenců hlavního města Prahy 
o náhradu škody z dúvodu, že žalovaný jednak porušil svou služební 
povinnost, ,nepředloživ, alč opětovně vyzván, zaměstnavateli lékařské 
vysvědčení o žalobcově nemoci, čímž zavinil jeho propuštění ze služby, 
jednak se špatnou diagnosou znemožnil žalobci dalš,í léčení a podporu 
od J1ernocenské pojišťovny Č. 14020; srov. č. 12254, 13496. 
žaloba, domáhajúca so. :na okresnej nemocenskej poisťovni splnenia 
nároku na dávku nemocenského poistenia, patrí výlučne na rozhodčí 
súd nemocenskej poisfovne Č. 14912 (Úr. sb. č. 2394). 
žaloba ,o náhradu škody pro o'p o zde n é splnenie dávok 'nťmocen
ského poistenia patrí, ak bola okresná nemocenská -pokladnica na ich 
spInenie roz'hodčÍm súdom odsúdená, na riadný súd Č. 14912 (úr. sb. 
Č. 2394). 
poj i š t ě n Í v e ř e j 'll o p r á v B. í: žaloba, jíž se domáháno výroku že 
exekuce je nepřípustná, ježto v}'měr »Všeobecného pensijního ústa~u«J 
tvořící exekuční titul, byl zrušen výměrem zemského úřadu, jest žalo
bou podle § 39, Č. 5 ex. ř., pro niž jest pořad práva nepřípustný Č. 13765. 
pro -nárok okresn.í ne mocenské pojišťovny proti po~ištěnci na vráceni 
pojistného, <které prý pojištěnec vylákal véd-orně nepravými údaji a za
mlčením důležitých okolností, nebyl pří,pustn}" pŮ'řad práva ani před 
novelou 'č. 112/1934 Č. 14074. . 
k rozhodnutí o nároku, založeném na předpisech občanského práva 
o kondikci proto, že -nositel pojištění (»Všeobecný pensijní ústav«) 
přijal neprável? pojistné dávky, po případě že dí'l'vod, z něhož je přijal, 
'Později odpadl, jsou povolány soudy Č. 14525 (úr. sb. Č. 2190). 
riadny súd nie je povolan}" preskúmaf výmeru_»iůradovne Všeobecného 
pensijného ústavu, ktorým bol zamietnutý nárok zamestnanca, na inva
lídny dóchodok č. 14924 (úr. sb. č. 2452). 
nepatrí na porad práva utplatňovanie nároku na náhradu škody, vzni-klej 
niekomu tým, že bol nútený zaplatit' s-vojmu advokátovi odmenu za 
opravné prostdedky, ktorými tento jeho menom docielil zrušenie vý
me,tu okresnej nemocenskoj poisťovne, kto.rým mu boly nesprávne vy
ruheně poistné príspevky č. 15004 (úr. sb. Č. 2526); srov. Č. 3289 
Sb. n. s. 
nepřípustnost poradu práva pro ža,lobu na výmaz knihovního práva 
zástavn~ho z důvodů týka,jících se vý.měm okresní nemocenské pojiš
ťO'Vny Jako exekučního titulu formálně nezávadného- č: 15284; srov. 
však Č. 10502. 
'nárok na ná'hradu škody proti .nemocenské pojišťovně vyvozovaný 
z toho, že učinila bezdůvodný návrh -na p.rohlášení konkursu o jmění 
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dlužníka pro nedoplatek příspěvků, i když pochází z, úkonu veřej~o
právního není vyloučen z uplatňování pořad~m, prava, po~ud Jde 
o útraty ~právního zastupování ,při hájení se proh navrhu tom~ c. 152,96, 
zamestnanec nemoze donútiť zamestna;yatel'a i?ora~o~ sukr~mneh0 
práva, aby plnil ,povinnosti, kto,ré mu ~á~on o pOlstelll sukromnych za
mestnancov ukladá Č. 15639 ([Jr. sb. c. _915). • 
s a m o s t a t n é ľDzhodovanie o tom, či určití súkr0l!1'llí zamestnan~1 
pod1iehajú penzijnému poisteniu, patrf ,podl'a ~ 133 Z3J,k. o pe?z'5E~1' 
výlučne úradom správnym Č., 15639 (Ur. sb. c, 2915), srov. c. , 
6517 14631 14160 8643 Sb. n. s.). 
nem~censká' pojišť~vna se nemúž~ d?m~hati na. ,řá~ném s?~d,,~ ,nár?k~ 
z úmluvy o placení pojistných pnspevku ~ soclalmmu y?J.lstelll, sJed, 
nané mezi ní a osobou, která je pod Je z a k ? n a zayazana k l!lace,m 
Č. 16053 COr. sb. č. 3253); srov. č. 16603 <,Ur. sb. C. 3606), Ur. sb. 
Č. 850; srov. i č. 5398. . 
nemoino sa poradom občianskeho sporu d~má~lať ~a okresne]. nemo
censkej poist'ovni vráten-ia preplateného pOlstnellO c. 16603 (Ur. sb. 
č. 36(6); srov. č. 8668, 11023; Úro sb. Č. 850. •. 
riadne súdy nie sú oprávnené preskúmať, či úradovne 'Y:,e?bec?e-h~ 
penzij-ného ústavu prijaté platby, správ,n~ zaúčtovaly na bezne pOlstne 
alebo na nedoplatky č. 16759 (Ur. sb. C. 3697). • 
nemocrnské pojišťovny nemohou se na pojištěnci, jemuž pravoplat,ne 
předepsaly vrácení 'přijatých pe~ě~ní"ch, dáve~ (§ ~35, odst. 2 zak: 
Č. 221/1924), domáhati zap~acem r~ec~nych davek zalobou podanou 
II řádných soudů Č. 16962 (Ur. sb. c. 3917). 
° nároku vdovy a detí výpomocnéh.? účite~a na ~be,c~ej íudo-vej y~ko~e' 
na odškodné proti politickej obci z dovodu, ,ze. nepnhJ~sJla !ohoto uClt,,:la 
k 'P~nz. poisteniu, povolané sú rozhodov&t nadne sudy c. 16756 (Ur. 
sb. Č. 3689); srov. Č. 3657 iÚr. sb. , y' 
či řízení exekuční: ide-li jen o z p Ů s o b P ~ Qo V e~ de? 1 odde.I~~eho 
bydliště neb jen o doplnění usnesení ,o p~vol~n~ ?d~e1~neho hY,dhste co 
do způsobu jeho provedení, nelze s~ d?ma}1atl resem techto ota,ze~ r?z
sudkem ve zvláštním sporu se vsemI dusledky rozsudku, nybrz len 
v ři.zení o prozatímním opatření jako !eho sou~část,í, tfebaž~" ~-anžel do--: 
datečně slib-i.! manželce že oz povolene-ho oddeleneho bydhs,te nevy'!odl 
dúsledky, bude~Ji se m;nželka slušně chov~ti, .a ž~ te nyní mezi maJnzely 
sporné, zda se manželka slušně chovala Cl mkoh c. 13864. 
otázku zda obmeškalý vydražitel byl nepřIčetný již v době před vy
dáním' usnesení o zbavení svépnivnosti, lze Ješiti jen .pořadem práva 
č. 14400. 
pořad pniva pro určení dražebních podmínek .při dr!lžbě společné věci 
jest vyloučen Č. 14452; srov. č. 5165, 5381, 6869, 7391, 8578. 
po-hledávku podle § 120, odst. ~_ ex .. f. může v~ř.i,tel up'latňov~ti, ,~~ímo, 
sporem proti vnucenému správcl, amz lest odkazan na exekucm nzeUl 
rozvr:hové podle § 122 ex. ř. č', 15002. , 
nárok vymáhajícího věřitele ,proti soudně ustavenému schovateli (seK
vestrovi) na vydání uschované věci patří .na pořad práva Č . .1539-5. 
navrhl-Ii věřitel vnucené správy při rokli k vyřízení účtu vnuceného 
správce, aby bylo vymáhajídmu věřiteli uloženo zapl.ace:~í, část~J. za 
zboží dodwné 'Vnucenému správci, a byl-li na odpor vy;náhallpho .vent:le, 
popirajícího důvod i výši .pohledávky, odkázán na porad prava, Je pora-d 
práva pro žalobu o zaplacení dotčené částky přípustný č. 15958. 
pořad práva -pro žaloby proti bÝ'\lalém~ vnucené~u ,správci na náhradu. 
škody nebo pro bezdůvodné obohacem po. skO'll'cem exe:ku-ce -vnucenou, 
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správou, jde-li o ,položky, o nichž v řízení exekučním (při schválení 
účtu) nebylo rozhodnuto Č. 16998; srov. Č. 8480. 
různé: děd i c k é cp r á v o, Jl o v i 'fl II Ý díl: nároku svéprávné nepo
minutelné dědičky pro zkrácení povinného dilu Illepeněžitým darem proti 
obdarovanému (§ 951 ob-č. zák.) jest se domáhati pořadem práva 
č. 15805; srov. č. 252, 5343, 9578, 1140!. . 
dokud nedošlo ke kolisi přihlášek presumptivních dědiců, nelze roz
hodnouti pořadem prárva o dědickém právu č. 16357. 
otázku, zda zanikla či nezanikla fideikomisární substituce 'pro tvrzené 
odmítnutí dědictvÍ iidei;kornisárním substitutem, je 'řešiti pořadem práva 
teprve tehdy, došlo-li ke kolisi dědických přihlášek k témuž podílu 
pczůstalosti Č. 16357. 
hra II i c e: nemůže-li žalobce 'V řízení ° zápůrčí žalobě (§ 523 obč. 
zák.) udati, jak veliká a která část sousedního pozemku patří k Jeho 
pozemku, jde o sporné a neznatelné h.ranice (§§ 850 a další obč. zák.) 
a jest zápů:rčí žalobu odmítnouti pro nepřípustnost pořadu práva 
č. 16556; srov. č. 790, 2880, 688, 6230. 
k n i h o v n í z á p i s: jde-li ° 'vadný ·knihovní zápis, který zapsal kan
celářský úředník bez soudnfho usnesení, aby napravH pochy:bení při 
původním zápisu), nelze' se domáhati pořadem práva jeho opravy, 
dokud nebylo vyvoláno ,rozhodnutí knihovního soudu podle § 104 knih. 
zák., po případě dokud kni,hovní soud neodkázaI některého- z účastníků 
tohoto řízení na pořad prá'va Č. 16559. 
konku,rs viz též heslo: konkurs. 
nepopirá-li 'správce ,konkursní ,podstaty jsoucnost věřitelovy pohledávky. 
nýbrž upírá-li jí toliko p.o vah u pohledávky za podstatou, jde ° otáz.ku 
právní, -kterou jest řeš-iti 'V konkursním Hzení Č. 1554-6. 
na o b i I n í s p 0.1 e č n o s t i (vlád. nař. č. 1-68V'1935) se nelze domá
hati pořadem práva ani, aby se zdržela zákazu vydávati kontrolních 
známek podle § ..15 vlád. nař. č. 168(1935, ani aby 'je vydala č. 1698!. 
ok r es n í h 'o s pod á ř sk é z ál-o ž,n y: o nárocích úředníkil okres
ních _ hospodářských zálužen ze slUžebních smluv rozhodují soudy 
č. 1528!. 
s p o -I u v ~ a st nic tví: ve věcech -Obyčejné správy společného jmění, 
k y ~íz patrí i, zvýšení náhrady za užívání společen'8lké věci, rozhoduje 
vetsLna spoluvlastníků, které se musí menšina podrobiti" aniž mŮ'že 
v té příčině zvrátiti usnesení většiny v nesporném řízení nebo pořadem 
práva č. 17104; srov. č. 7288, 13768. -
zbavení-svéprávnosti: o nároku advokáta na odměnu zapráv·ní 
zastupování osoby zba·vené svéprávnosti, jehož opráv'něnost opatrov.ník 
poprřel, neI-ze věcně jednati éU rozhodnouti 'V řízení nesporném nýbrž 
jen v řízení sporném č. 17029. ' 
živn oste-nská sp o I e ř e n s tv a: ,nárok na vrácení poplatků pře
depsaných společenstvem podle § 106 živn. ,ř. za upotřebení mistností 
v jatkách, živnostenského soplečenstva k ohledání masa a uzenin nelze 
proti společenstvu -uplathovati pořadem práva č. 14189. ' 
o:bch. a živu. ko~ory (zák. č. 85/1'868): jde ,o veřejnoprávní akt, 
vyzývá;l~ . ob~.h~dní ': živnostenská komora oběžníkem obchodníky, aiby 
Se obratlI! pn uprave obchodu na určitou organisaci č. 15103 .. 

POřadatel díla viz heslo: P Ů v -o dsk é pr á v o. 
Pořadí knihovní viz hesJO': kni,hovní poznámka pořadí. 

k n i h o v n í viz hesla: dra ž b a v n II cen á ~ e m o v. i t o s ti (§ 216 
ex. ř.). 

knihovní žádosti v-iz heslo: knih'Ovní řád (§ 29 knih. zák.). 
poznámka pořadí viz heslo: knihovni poznámka pořadí. 
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_ vy hra z e II é pod 1 e § 37 111. díl čin o v. k o b Č. z á k. viz heslo: 
knihovní poznám'ka výhrady pořadí. 

Pořádkový trest VIZ heslo: t r e st po řád k o v ý. 
poříční orgány viz heslo: po b řež 'll í P o zem k y. 
Pořízení pOslední viz též heslo: .p o z Ů s tal o s t. 

_ _ a o d k a z viz heslo: o d k a z. 
z á v ě ť viz heslo: op o z Ů s tal o s t. 
jeh o z vrh '11 U t í viz heslo: ž a lob a o n e p I ét t n {) s t p Q. S I e d-
ní'ho pořízení. ~ 
není třeba, aby byla u soudu podržena a. usch~~'Ván,a celáv;knj.ha~,v. níz 
na několika místech je napsáno posle dm ponZem; staCl, UlOZI-lI- se 
u soudu právě jen listy, které obsahuji poslední pořízeni č. 13255., 
nepotřebuje-Ii soud o?sah kn~hy ,(p~m~tl1íku) k yýkl~.?u p~sle~ll1 vvů.lr: 
zůstavitelovy, má povmnost Jl vratltl pr:dkladateh, .ant~ pot~~buje rešlt~ 
otázku, zda předkladateli kniha ~kute.cne do vla~tmct~l 'P~tn, ne~o ne: 
není věcí soudů řeŠIti otázku, zda ma obsah kmhy vyznam pamatkovy 
nebo pa1eogmfiC'ký č. 13255. 
for m a, p 1- a t n o s t: § 580 obč. zák. se nevztahuje j~n na p~ípad, kde 
zilstavitel neumí psáti, ale- i na případ, kde zůstavItel nem schopen 
psáti pro tělesnou vadu č. 13542. " ' ~ v , 

i když zůstavitel, který .nehyI zbave~ s~~pr~vno~tl, trpel dus;vm v,cho~ 
robou v době, kdy prOjevil posledm vuti, lest jeho ~oslednl p.onzt;m 
platné, -nelze-li vyloučiti, 'že při zřízení ;poslední vůle Jednal v ]asnem 
okamžiku č. 15110; srov. č. 370, 1221, 6437. 
s věd c i úst n í p o s led n i v ů I e: ·k dožádání svědků poslední vi11e 
se nevyžaduje zvláštní forma Č~i 16360; smv. č. 294, 8294. . 
není třeba, ruby přítom~o~t svědků ::. zůstavitele byla. důsled~e!" Je~o 
pozvaní, nýbrž je nutne Jen, aby ,portzovatel byl p~omknut VU}I a. ve-o 
domim, že ti, před nimiž pronáší SV~l1 posled~í VŮll~. mají bý.tl ~ ]'SO? 
svědky poslední vůle, a aby si svědCI posledmho ponzel11 byh vedoml, 
že chtějí býti a jsou svědky p.oslední vil-le č. 16360; srO'v. č. 294, 1538, 
1703, 3454, 3624, 8294, 9370. . 
v y k 1 ad p o s led n í v ů I e: při výkladu poslední vůle nelze se omr:
ziti na její slovní znění, nýbrž jest i jinak zjistiti pravou vůli zůstaVI
telovu č. 14462. . 
oro posouzení otázky, zda se pořizQvatelovo ústní prohlášení posl~dm 
\Tule stalo ve váž.ném úmyslu ustanoviti ur·č-itou osobu dědicem (ammo 
testandi), či nikoli (animo na-rrandi), jest důležité, jak jeho -projev 
chápali svědci posledního pořízení č. 16360. 

Poshovění viz hesla: p o i i š t ě n í s lil ! II V n í, 'V Y r o v n á TI í. 
posledni vůle viz hesía: -po ři z e II í P o s led II í, P o z ,15 t a 1'0 s t, ž a1 o b a 

o nepl'atll...0st posledního pořízení. " 
Posloupnost dědická viz hesla: děd i c ká p o s 10 up-n o st,. p .o z li s t a1 o st. . 

_ do statků středni velikosti viz Ihesló: II s- e d : o s t s t f e dní v e -1 i k .o s tI-
(zák. č. 68/1908 čes. z. z.). . _. . . 

Posouzení právní viz hesla: d o v 'Ů -1 á 'll, í, o t á z k a s k li t k .o v a Cl P r a vnl, 
syndikátní odpovědnost. v 

Postih postižní nárok: zaplatila-li pojišťpvna pojistníku pojistnou hodnotu -za. ve~ 
'poškozenou zaviněním třetího, plnila hmotně i formálně vlastní dluh, m~o~ 
dluh cizí, a nejde tudíž o postih ve smyslu § 1358 obč. zák. ,č. 13272:; stelne 
č. 4461, 7731; srov. vš.k č. 17076. 
při postupu·viz heslo: postup pohledávky (§ 1397 obč. zák.). 
rukojmiho, spo1urukojmího viz heslo: r uk oje mst v í (§§ 1358, 1359 
obč. zák.). 
rozvrhový solidárního spoludlužníka (podle § 896 obč. zák.) viz též heslo: 

solidárnost,závazku (§ 896 obč. zák.). 
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~z~a~-~i yse po.škoz~n}' yn~rokol! na náhradu škody jen proti jednomu ze 
sohdalne ~ayvazanych skudcll, nemá to vlivu ani na jeho nárok na ná
hrad.~ ~ele, skody proti druhému solidárně zavázanému š-kůdci, ani na 
posttzr:' pravo dr,uhého škůdce, nahradil-li škodu poškozenému č. 16570. 
placen!rn »ze sveho« ve smyslu § 896 obč. zák. není toliko užití tako
v~ho jmění, které má spoludlužník již v době vzniku svého solidárního 
~a:,~zku k zap}a.~~ní ce~~~o d!~l'hu, t. j. )m~ní, kterým plátce zmenšuje
sV~J ,do~avadnl liZ trva'jlCl ma1etek; stacl, ze spoludlužnťk zaplatil celý 
sohdarnl dluh sám (§ 891 obč. zák.) č. 17076. . 

směnečný viz heslo: směnečný zákon (§,64 směn. zák.). 
spolurukojmího viz heslo: r II k oje mst v í (postih spolurukojmího podle 

§ 1359 obč. zák.). 
pra'V}dlo súkI:omného práva, že pohl'adávka věritefa i s vedl'ajšÍmi prá
var!ll predchadza ex lege na ručitel'a ktor}' ju vyplatil neplatí rre obor 

, .pr~va .':'~~ejného v(d.aňového) ,č. 15171 (lOL sb. č. 2'632). 
urazove pOj1sfovny delmcké proti škůdci viz heslo: poj í š t ě n í ú r a z o v é 
(§§ 45 až 47 úraz. zák.). . 

Postoup~ní byt.u ~jz 'he~lo: och ran a n áj e m n í k ů. 
prednosb VIZ hesio: k n jho V 11 í řád, z á s t a v n í p r á v o. 
věci jinelTIu soudu (§ 261, od s t. 6 c ř. 5.) viz též rozh. č 13813 a 13835 

u hes}a.: pří s.J tl Š n o s t podle § 232, odst. 3 c, .ř. s .. 
~:ohla~I1-li se po podání návrhu na. v~l.?l[čení zmeškalé strany z dal-
51ho pr~d~esu podle § 442, odst. 2 c r. s. soud nepříslušným g po
s-t,oupI1-lt zalobu podle § 261, odst. 6 c. ř. s. příslušnému soudu, pozbyl 
navrh p~dkladu ti ky toml:" b:( 117u mohlo býti vyhověno, musel by býti 
znovu pre~neser: pf;d ~pnslusnym soudem, arciť za podmínek § 442 
odst. 2 c. f. S. C. 1...,82.). ' 

byl-li spor postoueen kr~jskýn: sO:ldem na Slo:vensku podle § 182 a) 
o. s. ;p. v do~lovu cl. Hl~ c. 8 zak. c. 2·3/1920 krajskému soudu v histo
nckych zem:C'h, ne'lze prípravný spis podan}' u krajského soudu nr< Slo
ven~k~, v .'I1emž byly -námitky ve věci samé, považovati za žalobnÍ od
poved, a lest na krajském soudu v historických zemích aby určil ža-
lovanému lhůtu k žalobní odpovědi č. 13882. '. 
při vynes.~ní ~'oz~udku p~o zmeš.kányÍ po?le ,§ .'398 c. ř. s. nebyl krajsky 
soud ~ hl~tonck~ch, zemlch opravnen pnhlednouti k přípravnému' spisu 
podane!liu u kra'Jskeho' soudu na Slovensku, jehož obsah nebyl před
nesen c, 13882. 

v .otázce, z~a }est p~dk~,§ ~61; odst. ti c. ř. s. postoupiti námitky proti 
~m~~soudm vypo:vedl pnslusneho soudu, jest dovolací rekurs prot: změ
nUJlclmu usne sem rekursního SOlldu přípustný- č. 15209· srov obdob 
č. 562, 2609. ., . . 

námitky, které byly podány proti mirrlúsoudní výpovědi u nepříslušného 
soudu, n e I z e postoupiti příslušnému soudu podle ~ 261 odst 6 c 'r s 
č. 15209. ' , . ... 

Postup knihovni přednosti viz hesla: k n i h o v n í řád, z ti s t 3. V n i p r á v o. 
náje~ího (pachtOvního) práva: nájemce múže postoupiti nájemní práva 

JeTn se s9u~l~sem pronajírnatele,_ jehož souhlasu je podle § 32 b) knih. 
zak. potrebl 1 k vkladu převodu nájemního práva :do pozemkové knihy' 
teI?rve po splnění uvedených podmínek vZlli-ká mezi postupníkem a pro~ 
na~ímatelem smIo.u'Va- -nájemní č. 15725; 'Srov. Č. 8470, 10022, ,11620. 

pohledavky (cese) VIZ též hesla: poj i š t ě n í s o c i á 1 n í -p o kl ad~n y 
hra tf S k é, s t a veb n í r uch (rozh. ,č. 17081). ' 
a § 879~ č., 2 ~bč; zák. viz heslo: 'ne'platnost smlouvy podíe 
§ 879, c. 2 obc. zak. 
vYko-natelné; průkaz podl e § 9 ex. ř. viz heslo: exekuce 
(§ 9 e.x. ř.). 

Postup ponleaavKy 

výkup pohledávky (§ 1422 obč. zák.) viz heslo: placení. 
k z a j i š t ě n í a v y r o v II á II í viz heslo: v y r o v II á n í. 
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postup ze zákona (ex lege, zákonný postup) viz též hesla: p I a cell 1 
(§ 1422 obč. zák.), po j i š t ě n í s o c i á I n í (§ 246 zák. o soc. poj.), 
poj i š t čni ú r a z o v é (§ 47 IÍraz. zák.), r u k oje mst ví (§ 1358 
obč. zák.), s pol tl d I tl žní k. _ 
viz též heslo: ž a lob a .p odl e ~ 37 ex. r. 
obecnoprávní postup směnky viz též heslo: smě II k a. 
převod směnek směnečněprávním odevzdáním působí jen převod ab
straktního směnečnoprávního nároku, není však o sobě ještě postupem 
nároku z právního důvodu, kter~' by byl občanskcprávním valutov}'m 
podkladem směnečného závazku Č. 13278. 
směnečným převodem směnky se na právním poměru smluvců nic ne
změ'nilo a mohl by dlužník namítati svému věřiteli zánik jeho obecno
právni pohledávky jen, kdyby uhradil dluh směnečnému věřiteli č. 13278. 
směnečně-právním odevzdáním směnky zůstala nedotčena práva obecno
právního věřitele, jež mu vyplynula ze záručního proh;ášení, týkají~ího 
se obecnoprávního poměru (šlo o jeho zajištění jednak j~,ko věřJt~le 
z obecnoprávního poměru, ;cdnak jako! osoby závázané postihem z pre-
vodu směnek) č. 13278. . 
bylo-li nabyto směnky vydIažením při exekuční dražbě, nelze užíti § 87 
směn. zák., nýbrž věřitel musí str,pěti všechny námitky, které by byl 
směnečný dlužník mohl vznésti proti jeho předchůdci; .doložka, připo
jená na směnku v)lkonným orgánem, nemá směneči1čprávní účinky 
L 13406. 
nárok ze směnečného obohacení přísluší i občanskoprávnímu 'nástupci 
majitele směnky č. -15619. 
§ 1392 obě. zák. (postupní smlouva): pokud jde o postup: byl-li převzat 
nárok dědice na pozůstalost hez přblušn)lch povinností, nejde o kup 
dědictví ,podle § 1278 ,obč. zák., nýhrž o postup nároku ve smyslu 
§ 1392 obč. zák. č. 13282. . 
vydražení směnky při exekuční dražbě jest občanskoprávní jednání, 
majíd povahu postupu č. 13406. ,. y 
v prohlášení, jímž projevuje manžel souhlas s hm, aby Jeho mar.zelce 
byla až do rozvodu manželství vyplácena část jeho pense, nelze spa.třo
vatipostup č. 13474. . 
zřídil-li vlastník pronajaté věci k ní jinému právo požívání, postoup!l 
mu i nárok proti nájemci na vybíráni činže a vedlejších poplatků 
č. 13794. 
za.jistil-li vy,půjčitel zapůjčiteli poskytnutou zápůjčku též postupem -po
žárni náhrady poskytnuté mu za shořelé budovy,- jde o postup -pohle
dávky; nárok postupn-íkův 'nezanikl tím, že shořelá budova byla znovu 
zřízena č. 15449. 
k platnému postupu pohledávky 'není třeba, aby postupník měl za, po
stupitelem pohledávku v téže výši, ja:ko jest postoupená pohledavkCl 
Č. 13282; Sl'OV, č. 7007. 
náležitosti (forma) postupu viz též heslo: not á ř s k Ý s P i s. 
postup pohledávky mezi ,manžely vyžaduje 'notářského spisu č. 15051; 
srov. č. 9793, 10749. 
jde o skutečné odevzdání (§ 943 obč. zák.) pohledávlky postoupené 
z důvodu daro'vání, stalo-li se údevzdání postupní nebo jiné listiny, pro
katZující pohledávku ve smyslu § 427 obč. zák., postupníku za součas
Dého uvědomění postoupeného dlužníka o postupu Č. 16480; srov. 
č. 6980, 9793, 10749. 
§ 1393 obč. zák. (předmět postupu) viz též rozh. č. 15725 II he.sla: 
postup nájemního práva. 
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předmětem platného postupu múže býtl 1 nárok dědIce 11a pozůsta:lost, 
třebaže není ještě jist,a, jakým způsobem a v jaké výši tento nárok 
dojde uskutečnění č. 13282. 
předmětem postupu nemůže býti služeb-nost liŽ í v á II í č. 14059; stejně 
č. 6606, 6325, 11565. 
služebnost po ž í v á·ll í lze postoupiti a na základě postupní listiny 
knihovně převésti č. 14059; srov. Č. 7939. 
útratový nárok může býti již před přisouzením útrat předmětem prá'V
ních jednání (postupu, zastavení, zaba'vení) ,č. 14307; 'V témž smyslu 
č. 11583; srov. i č. 10366, 5604, 4740. 
pohl'adávka okresnej nemocenskej poisfovne na poistnom móže byť 
predmetom postupu súkromnej osohe Č. 16751 (Úr. sb. č. 3676). 
postup pohledávky (§ 1392 obč. zák.) na požární -náhradu není za všech 
okolností pravně neplat.ný č. 17034. 
jde o platný postup pohledávky, je-li ve vše-ob. poj. podmínkách .usta
noveno j že na po:zůstalé přechází pOjistní.kťlv námk 'na náhradu škody 
způsobené škůdcem Č, 15933. 
zákaz postupu: zákaz postupu smluvené ..pohledávky .působí 1: proti tře
tím osobám a jevÍ účinky i' proti postupníku, jenž o něm nevěděl 
č. 13824; stejně č. 5396, 6720, 11334, 14844. 
~.ákazu .p~stupu mů~e Se dovO'lávati jen postoupený dluž-ník, nikoliv v'ě
:Itel, ~tery postup sam provedl, a důsledkem toho ani věřitel postupitele, 
]emuz byla postoupená pohledávka zabavena a přikázána k vybrání 
č. 13824; srov. č. 11334, 14844, 6720, 5396. 
smluvního ~árka'Zu postupu nemůže se dovolávati věřitel, který postup 
provedl, a11l vymáhající věřitel v exekuci proti -postupiteli (věřiteli) 
č. 14844; v témž smyslu č. 13824, 11334, 6720, 5396. 
jd~ O' platný zákaz postupu, vyhradH~1i si ten, kdo -pasky tu je úvěr (zá
pŮJčku), že bude požadovati ihned okamžité .splacení (vrácení zá
půJčky), postoupí-li vypůjótel jinému právo na vyplacení zapůjčené va
lu.ty n~b.Q. j'ejí části; postupiteli' (vypůjčiteli), který jednal proti uvedené 
zapovedl, přísluší nárok na náhradu škody, když dlužník (zapůjčitel) 
neoprávněně nedodržel smlu'Vený ,úvěr č. 16563: 
§ 1394 Obč. zák. (účinek postupu pohledávky, přechod práv) srov. též 
rozh. č. 13281 doleji: postup a exekuce. 
II pracov:ních soudů nemůže žalovati ten, komu byl nárok ze služebníhO' 
porněm pO'stO'upen č. 13557; srcv. č. 12611 Sb. 11. s. a Č. 2'918 "01". sb. 
s?ud příslušný 'podle? 49, č. 5 j. 11. pro postupitele platí i pm postup
mka c. 13900; srov. c. 253, 9857, 10113. 
pokud jest v úmluvě o postu:pu pohledávky i s výhradou vlastnického 
práva k prodané \iěci založen jen titul _p'ro převod vlastnického ,práva 
k zajištění č. 14122; srov. č. 9700. 
§ 1394 <:bč:.. zák . .platí i pro postup ze zákona, pokud. zákon účinky ty 
neomezuje c. 14422. 
nemocenská ,p'ojišfovna má v mezích § 246 zák. O' soc. poj. tatá<ž práva 
proti třetí osobě, jako měl její pojištěnec sám· příslušelo-li po,jiště-nci 
před~ostní zák~)fl~né právo zástavni ,podle § 10 a~tom. zák a § 127 zák. 
~ PO). smlouve c. ?01~~v917 na náhradové .p-ohJedávce škůdcově z po
]lstne smlouvy protI pOJlsťov.ně, přešlo toto právo i na nositele pojištěni 
v mezích § 24-6 zák. o soc. poj. č. 14422; srov. č. 7001. 
věřitel může postoupiti po-hle dávku, -příSlušející mu proti několika ,spolu
dlužníkům, třetí osobě s účinkem jen proti, jednomu z těchto spoludluž
níků Č. 14894. 
též ,'postupn~k jest ?pr~v,~ěn k přijetí oznámení vad ze správy, které 
vzmkly protI postupIteli pred postupem č. 15763; srov. č. 3-890. 
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postupem nároku svěřenského nástupníka se nic nemění na povaze svě
řenského nástupnictví č. 16765. 
postoupil-li svěřenský nástupník svá práva přednímu dědici (přednímu 
odkazovníku), nepomíjí tím o sobě svěřenské nástupnictví a svěřenské 
jmění se neuvolňuje č. 16765. 
postup svěřenského nároku má pouze ten účinek, že po smrti předníh_~
dědice (předního odkazovníka) -připadne svěřenské jmění postupníkovl 
resp. do jeho 'pozustalosti, nikoliv postupiteli Č. 16765. 
účinek postupu: byl a-I i p- o h -I e d á y k a p o s t o u pen a n é k ,o -
I i k a o s Dbá m č. 14667; srov. č. 3683, 7181, 11042, 15082, 15293. 
postoupí-li věřitel tutéž pohledávku postupně několika věřitelům, jest 
právně účinný jen prvý postup Č. 15082. 
postoupený dlužnÍk jest oprávr"ěn -namítnouti, že k účinnému postupu 
vůbec nedošlo č. 15082; srov. t. 2:876. 
účinky postupu téže pO'hledávky několika věřitelům v poměru mezi po
stupitelem a postupníky a v PO'měru mezi postupníky a postoupeným 
dlužníkem č. 15293. 
zpětným postupem se nestal da-lší postup dodatečně účinným kO'nvali
dací, -nýbrž k právní účinnosti proti dlužníku jest třeba 'norvého- postupu 
č. 15293; srov. č. 11042. 
účinek postupu věřitelských práv spoludlužníkovi, jenž zaplatil věřiteli 
část dluhu, připadající materiálně na druhé spOludlužníky č. 15170. -
§§ 1395, 1396, prvá .část prvni věty (zpraveni O postupu pohledávky); 
zpravení o postupu pohledávky, které by vylučovalo oprávnění postou
peného dlužníka platiti po-stupujícímu věřitelt, musí :býti jasné a spo-
lehlivé Č. 13474. . 
nemůže-U dlu:bník z oznámení o postupu pohledávky bezpečně seznati, 
zda jde IQ postup, či jen o zmocnění anebo o poukaz ve smyslu § 1400 
obč. zák., nenastává účinek § 1396 obč. zák. Č. 13474. 
k uvedomeniu dlužníka o postúpení faktúrnej valuty stačí sdelenie ra
zitkom na faktúreč. 15039 (Úr. sb. č. 2536); 'stejně č. 9292, 10008. 
platí-li stát dodavateli poštovní spořitelnou, je poštovní spo,řitelna zá
stupkyní státu a ne zmocněnkyní dodavatei'Dvou, jestliže dodavatel ani 
nenařídil takový zpusab placení, ani neměl svého konta II spořitelny 
č. 15147. 
jakmile prodatel postoupil svou pohledávku a dlužník hyl o postupu 
řádně zpra:ven, nemohou -postupitel a postoupený dluŽ'ník úmluvou zru
šiti pťtvodní smlouvu trhovou a tak zmařiti právní účinky postupu 
č. 15190. 
byla-li pohledávka po sjednání postupní smlouvy zaba-vena a ,přikázána 
k vyhrání jiné osobě <li poddlužnik ji zaplatil vymáhajícímu věřiteli ještě 
před při-kázáním k vybrání, ježto mu před tím nebyl postup oznámen, 
jest postupník oprávněn -požadovati na vymáhajícím věřiteli vydání za
placené mu částky do výše postoupené pohledávky č. 17039; srov. 
č. 4740, 4859, 12069. 
§ 1396, druhá část první věty obč. zák. (námitky postoupeného dluž· 
ruKa): zásada § 1396 obč. 'zák. (§ 316 ex. ř.) neplatí, jde-li o realisaci 
práva nadzástavního smluvně 'llCrbytého v důvěře ~r pozemkovou knihu; 
v takovém přÍipadě platí důvěra v pozemkové knihy č. 13238. 
-postoupený dlužník není oprávněn účinně namítati proti postupnikovi 
p Q o z 'll- á m e '.fl í p 'o s t II P u k zapQlčtení svoji vzájemnou pohledávku; 
vzniklou mu proti postupiteli po postupu č. 15864; srov. Ol. U. sb. -
č. 4458, 12165; Sb. n. s. č. 8285. 
postoupený dlužník může namíta1:i, že nedoš!-o .k platnému postupu po~ 
hledávky pro nedostatek notářského spisu č. 15061. 
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postoupen)' dlužník jest oprávně-ll namítnouti že k účinnému postupu 
vůibec nedošlo Č. 150R2; srov. Č. 2876. ' 

po~to~pi~~. v~ři!el tuté~ pohledávku postupně několika věřitelům jest 
pravne ucmny Jen prvy postup č. 15082. ' 

zpě!nýn; Pvostupe:n ~e . ..?esta! ,další postup dodatečně účinným konvali
?aCl, n~brz k prav'lll ucmnostt proti dlužníku je třeba nového postupu 
c. 1529.,), 

jakt úči~ek . na p~,oI?~~ení ~o~toupené pO~11edávkJ' vzniklé z dodávky 
ZbO~l,v ma plsemne Jeli uznam postoupenym dluznfkem vúči postupní
kov! c. 15626. . 
k~ď p.oisťovna .,?,al,a p~stúpeni~ p~istnej sumy na vedomie (s cesiou 
~uhl~sJ1a), nemaze uspesne namletat v spore cesionára o zaplatenie po
lst~eJ ,sumy, že podl'a všeobecn~'ch podmienok postúpenie ,nároku na 
p01stn~ sumu skor, ne~ bol nárok ten určen)' čo do základu a číselnosti 
uzn~l1lm, dohodou stran, alebo pravoplatnym rozsudkom je -proti nej 
(polsťovni) neúčinné Č. 15716 (iÚr. sb. č. 2992). ' 

pov~~nos~ vrát]ti ;'itavebníkum od,mě.nu zaplacenou za provedení stavby 
v pnpayde ZruS;lll smlouvy postIhuje i toho, jenž stavitele fina-ncoval 
a Jemuvz byl narok na vyplacení -odměny proti stavebníkům postoupen 
a odmena. mu byla také vyplacena Č. 16001. 

§ 1396, dru.há ~věta, obč, zák. (uznání postoupené pohledávky vůči po
stupm'ku): Jesthze u;nal postoupený dlužník vůči -poctivému postupníku 
p.ostoupenou poh.l;d,avky a doko.nce j.i uspokojil, ač věděl, že -byla před 
tn~. p~stoupen.a Jtn:I?u, byl pOd.!~ § 1396 ,obč. zátk. povinen ho uspo
kOJIti Jako sveho ventele -a nemuze to, c.o mu splnil požadovati podle 
§ 1431.obč. zák. zpět č. 14ml. ' 

nám~t~y ;~:otiv pohl~~"ávce ze splátkového obchodu, jichž se dlužník 
ne~u~e UCi'~lI1e, vzda~1 ,podle § 4 zák. o splátko obch. č. 7Q/1896, může 
?luzn:k vz'nestI protI postupníku, i když po postupu uznal s'vůj dluh 
Jako jeho pohledávku č. 14453. 
pos!ou~:ný ,dlužník m.ůže ,namítati, že Se stal postup z podnětu vyrov
~;~~~o nze.m a v souvislosti' -s: ním (§ 55 'Vyr. ř.) č: 14667; sro,v, č. 15916, 

účinek postupu pohledávky několika osobám č. 14667. 
právní postavení postourpeneho dluž-níka při rpostupu téže pohledávky 
několika 'Věřitelům č. 15293. 

pos~oupen)~ dl~žníkv může vzn~~~i námitku, ne~ovDlené úmluvy ve smyslu 
§ 5,:} yvy:. E·' trebaze, uznal .VUC! p~.gt~PnIkDVl postoupenou poh-Iedáv.ku, 
dokáze-I~, ze postupmk musIl vedeti, ze postoupený dluž-nik byl nescho
pen plaht v době sje,dnání nedovolené úmluvy Č, 15916; srov. č. 2876 
3367, 4351, 5642, 8461, 9~36, 10370, 14667. ' 
.poj~titel .. jes~ oprávněn se domáhati vrácení pojistné náhrady, \ vypla
cene 'pojlstmkovyu postupn~~orvi, jen te~da, byl-li postupní v do-bě po_ 
stupu a v, dobe vyplacem postoupene pohledávky jejím nepoctivým 
příjemcem č. 15738. 
~::~án.í pravD~ti pohledávky vůči ne pac t i v é m u .postupniku není 
ncmne a nenI samostatným zavazovacím důvodem č 14956' srov 
Č. 3367, 4621, 5642. . , . 
~znání jpohled~vky postoupeným dlužníkem vůči poctivému postupní1m 
Je, sa!!l0statnym ~avazovacím důvodem, hojí nedostatky pohledávky 
v ~obe postupu a Je pro postoupeného dlužníka závazné i tehdy jde-Ii 
O' fmgované pohledávky č. 14968; srov. č. 2962. -.' 
post~upený dlužník j~st oprávněn 'namítati pr.orti postupníkovi svou po
hledavku za p~stupl'telem z d~vodu náhrady škody pro nesplnění 
smlouvy podle cl. 355 obch, zak., Dctl-li Se postupitel se splněním 
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smlouvy v prodlení ještě před postupem pohiedávky postupníkovi 
Č. 16879. 
§§ 1397 až 1399 obč. zák. (Odpovědnost postupitelova): postupitel ne
Ddpo'Vídá postupníkovi za dobytnost postoupené Ipahledavky, nevymá
hal-Ii ji postupník hned po její splatnosti nebo opDminul-li v pravý· čas 
žádati možné ještě zajištění; postupiteli nelze tu přičítati zavinění ani 
na nedobytnosti pDstoupené 'pohledávky, ani na jednáHi dlužníkově, 
které mělo v zápětí jeho platební nezpúsobiIost Č. 15625. 
vliv zamítajícího rozsudku, vydaného o žalobě podané postupníkem na 
pastoupeného dluž'níka na spor postupníka proti -postupiteli z oůvodu 
odpovědnosti podle § 1397 obč. zák. Č. 16216. 
postup a sporné řízení (proces): příslušela-li žalcbci pohledáv.ka v době 
podání ža:loby, nezměnila se pro r O' z s II dek nic UCl. ieha aktivním 
oprávnění ke sporu tím, že pDhledávku za sporu (zpět) postoupil 
Č. 13973; srov. Č. 16057, 11132, 4292. 
pouhý žalobní úda'j, že žalovan)' »dluhuje žalobci z postupu zažalova
nou pohledavku«, 'nestačí k tornu, aby bylo vyhověno žalobě rozsudkem 
pro zmeškaní (§§ 396, 442, odst. 1 c. ř. s.), Č. 14339 (netvrdilo-li se 
zároveá uznání podle § 1396 obč. zák). 
odporo,vacia žaloba veriteľa skráte-néhD t\'m, že dlžnik SVOjll pohl'a
dávku cedoval, má smer.avať proti cesianárovi na vydanie sumy po
hl'adávky, ak mu už bola zaplatená č. 17157, 
žaloba, ktorou sa skrátený veritel' domáha v takomtD prípade len toho, 
aby bola vyrielmutá -belZúčinnosť cesíe voči nemu a cesioná,r za:viazany 
trpeť, aby sa z cedov3II1ej pohl'adávky uspokojil bez zretel'a na cesiu, 
je púhou určovacDu žalobDu Č. 17157. 
k žalDbě O< výmaz zástavního práva je pasivně oprávněn knihoVlně za
psaný pDstupník, třeibaže se o výmaz žaluje z důvodu neplatnosti 
smlouvy, která by,la uza'Vřena mezi postupníkem 1;1 hypotekárním dluž
níkem a z niž -dluh a zástavní právo vzešly; rozsudek <O' takovéto ža
lobě vydaný se nedo1ýká prá'V-níha pDměru mezi postupiteIem a pD
stupníkem Č, 17096. 
postup a exekuce viz též ro-zh. Č. 14537 ní-že: PDstup k zajištění 
úvěru, peněžní ústavy. 
k vymnžení pohLe-dávky, zajištěné vnuceu)'m vkladem zástavního práva, 
může věřitel a jeho knihovní nás tup c e (postupník) vésti exekp,ci 
-na zatíženou nemovitast přímo proti každému, kdo ji nabyl po pů
vodním vkladu vykonatelné ,pohledávky, aniž potřebuje k důkazu svého 
oprávnění k vedení exekuce další průkazy Č. 13281. 
oprávnění postupníka- k inkasu účtDvati postoupenou po,hledávku při 
rozvrhu nejvyššího padání Č, 14536; srov. Č. 6277 . 
zwbavení pohledávky post,oupe!lé ještě před jejím zabavením dlužnikem 
třetí osobě může odpo.rovati jel! tato osoba, a to žalobou -podle § 37 
ex. ř. Č. 14876; srov. Č. 10366, 11517. 
ustanovení čl. 368, druhého odstavce obeh. zák. jest předpisem výji
mečným, dau)'m výhradně pro komisionářsk)' poměr Č, 15708; Srov. 
Č. 7539. 
čl. 368 obch. zák. nelze užíti na jiné práv-ní poměry než na pDměr ko
misionářský č. 15708; srov. Č. 7539, 
předpis § 9 ex. ř. neplatí pro hmotněprávní účinky postu.pu pohle
dávky Č. 16042. 
postupník jemuž vymáhající věřitel pDstoupil vymáhanou pDhledávku, 
má nárok: na její přikázání z vytěž,ku vnucené správy stejně a v témže 
pořadí, jako by ji bylo přikázati postupiteli; v takovém případě stačí, 
ž,e postupnik, který se domáhá pHkázánÍ pDstaupené vykonatelné po-
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hledávky z výtěžku, nznámi! postup exekučnímu soudu a .předložil DO
stupní listinu Č. 16042. 
byla-li exekuce odložena až do .pravoplatného rozhodnutí o některé 
ze žalob uvedených v § 42, Č. 5 ex. ř., nelze pokračovati v odlo-žené 
exekuci, dokud spor nebyi pravoplatně skončen, nýbrž hyl ponechán 
jen v klidu, a to ani tehdy, učiní..:li návlih na pokračování v exekuci 
postupník, kterému byla vymáhaná pohledávka postoupena a jenž podle 
§ 9 ex. ř. vstoupil na místo původního vymáhajícího věřitele do exe
kuce Č. 16314. 
zanikla-li pohledávka zajištěná na vydražené nemovitostí exekučním 
zástavním právem, zaniklo i exekuční zást-a,vni právo, třehaže nebylo 
podle § 237 ex. ř. vymazáno z pozemkové knihy; v takovémto. případě 
se nemůže postupník pohledávky dovolávati důvěry v knihy veřejné 
a vlastník nemovitosti (vydražitel) není oprávněn převésti takovouto 
hypoteku na jiného č. 16610. 
byla-li pohledávka po sjednání {:,ostupní smlouvy zabavena a přikázána 
k vybrání jiné osobě a poddlužník ji zaplatil vymáhajícímu věřiteli ještě 
před přikázáním k vybrání, ježte mu před tím nebyl postup oznámen, 
jest postupník oprávněn požadovati na vymáhajícím věřiteli vydání 
zaplacené mu ,částky do výše :postoupené, pohledávky; mzsudek o ta
kovéto žalobě vydaný se nedotýká právního poměru mezi postupitelem 
a postupníkem Č. 17096. 
knihovní postup: postoupený áluŽlník knihovní pohledávky může proti 
postupníkovi namítati nárok ha zmenšení postoupené pohledávky z dů
vodu správy podle § 932 obč. zák., který mu až do postupu vznikl proti 
.postupiteli, musí však tvrditi a prokázati, že postupník nebyl v době 
postupu a podání žádosti o knihovní převod pohledávky bezelstný 
č. 15914. . 
k zajištěni: kd,y jde o něj: rozdíl mezi postupem k i:nkasu a zmocně
ním k inkasu č. 14536; srov. Č. 16422. 
stal-li, se postup jen k vyhrání (inkasu), nepozbyl postupitel práva, 
aby s pohledávkou disponoval a ji zažaloval č. 14144; stejně Č. 10057, 
10765, 11213, 11573, 2227. 
postup pohledávky bance s příkazem, aby banka připsala postoupenou 
částku k dobru j-iné firmě za účelem krytí úvěru jí poskytnutého, oprav
ňuje banku brániti se námitkami pod-Ie § 37 ex. ř. proti exekuci zaba
vením posroutpené jí pohledávky Č. 14537. 
podstata ,postupu pohledávek z účtů, na něž postupník ('peněžní ústav) 
poskytuje po'stupiteli úvěr a které jsou určeny k zajištění úvěru po
skytnutého postupiteli, záleží na rozdíl od zmocnění k inkasu (inkaso
mandátu) v tom, že se postoupená pohledávka -pokládá ve vztahu k po
stoupenému dlužníku za pohledávku postupní!kovu se 'všemi věřite'l
skými právy, zejména s právem vybrati a soudně vymáhati ípostoupe
HOU pohledávku vlastním jménem a na účet postupitelův Č. 16422; 
srov. č. 14536, 10765 a 8895. 
postoupený dlužnik jest při -postupu k zaJištění povinen plniti postup
:uíku celou pohledávku a nejen to, co má rpostupník za postupitelem 
ještě k pohledávání Č. 16422. 
i když byl úvěr 'Poskytnutí postupníkem postupiteli a zajištěný po
stoupenou pohledávk'ou úplně uhmzen, nepřechází poh-ledávka postou
pená k zajištění úvěru ~pso iu.re na postupitele; po'stupitel má po úplné· 
úhra-dě zajištěné pohledávky proti postupníkovi jen obligační nárok na 
zpětné postoupení (recessi) celé pohledávky nebo 'jejího zbytku anebo 
na vydání částky, která mu _ byla postoupeným dlužníkem zaplacena 
nad úvěrovou pohledávky Č. 16422. 
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_ _ dokud ostoupená 'pohledávk.a. n!:b~la zpěty po~toup~na, ~~n~tu~~~~~~i 
pený d1užník oprávněn platttt ]memu nez pUvodlllmu 
č. 16422. . 

Postup požívacího práva viz '~eslo: P;O' ž ~ v ~ c ~ ~ : (:; áO~l) z á s t a v [1 í P r á v o. 
přednosti viz hesla: knlhoV'llt pre n .. y' 9' te'ně y 6606 

- služebnosti: služebnost užívání nelze -post'OUPItI c. 1405 , s 1 c. • 

6325, 11565. •. . . I T podle postupni listiny knihovně 
- sl?že?n~o~t- Ipozlv~m ,lze yPOS OU.~ll ~. n. Ť.' SWV. Č. 7939, Sb. 'no ,5. 

prevesti_c . .1405~, sroy. c. 4
1
271 't pe~ívěcijinému soudu, 

spisů soudu p-nslušnemu 'VIZ ~es a: P o s o II 

pří~l.ušnost (§ 44 li ~.!. sl (nicotnost) podle § 879, č. 2 
sporné veCl VIZ heslo: 'n e P ,a n o 

ob č. zák. y, I' t (§ 44 J' n) 
_ věci podle § 44 j. tl. viz heslo: p fl S U S ~ o s . .. 

Postupná dodávka viz heslo: sml 'Ů II V a ,k u p n l. 
postupní snůouva ;.:iz heslo: p o s t II p. 
Posudek advokátní 'komory viz .heslo: z n a I e c. 

_ znalecký viz heslo: z n a i e c'". y • 

Poškozenci váleční 'viz heslo: vál e c n 1 p o S ~ o z e n,c 1. "ko d 
Poškození viz hesla: autobus, automobIly, ll.ahr,ada. s y. 
Pošta: z a mě s t II a n ,c i viz ~eslo: z a T ě s t.fl a n C 1 S ta t n 1. 

jinak. viz .hesla: d Ů' r u c ~ TI/. clo~~nt ~~ zamykací schránky dlužníka (§ 144-
by~-lt dop~s pOydle § 67 'ly . '~st 'iž od této doby _Ipočítati osmidenní doda-
.poslov. radu c. 317/1916), ! d ~ kd si dluždk dopis skutečně vyzvedl 
teč.nou lhůtu, nikoliv teprve o e ne, y , 
č. 13689. • ) 

poštovné VIZ hesIo: doručení (§ 109 c. r. s .. 
poštovní plná mOc viz heslo: do r :u, č e II í. 

pou~ka • viz ~eslo; p l~i~e~:al. v Praze není dluž'níkem náhradové pohle~ 
spor1t~lna. Po,sbtoymdls~ 'kem této pohledávky jest jediné československy 

davky, ny. rz UZnl 

~I~ii;~1',13:~ému ,bola ~ydaná ~kladná k~ížka fPot;~~~~~1,~~~r~terl~9~ 
preukazný lístek, má vsetky prava a pOVlllll0S 1 Y. • 

~Ú!~;~b~~n~:O)~lastníctva vkiadu' (u pošt. spori!) Vkla~ate~~m r,~::~ 
duje sa odovzda.nie tak vkladnej knížky, tak I preu azne o 1 

,~i~~t~i9!tá~Ú~~,:~~~~~I~~d2o-t~~~~:~~~iy!~nj~~tlfž:a:~II s~~:i~~~~ří~~ft~:k~~ 
statu a ,ne zmocnencem 'y. y 15147 , " ,ěl svého konta u spontelny c. . 
.~~~s~~ol~a~~~v~~l ~;~ienené zaplatenie -PQ~ra~~yky _P~Qst~~dní~t~~ 

ošt šek úradu (poštovej sporitefne) a ked ~lzll1k ~ve oml ven ,e ľ 
cp :-h ď na pohl'adávku smluvne vymienenym spo-sobom poukaza, 
ze .u ~a u '<;a<k neoznámil v trojročnej lehote (pasted. odst. § 2 nar: 
~entel mu vs § 15 'k Č 143j1930) že ipeniaze nedostal, sám ~l 
~~vi~~:li: ~:e!~. riedost~o' su"t1uveným spósobom poukázaného plnema 

č 15870 (Or. sb. č. 3099). ..' k . "t za vlaslnika 

~'~~-I~S~~l~~~g~t ,~lnr~ :,)oc~a~~~~s,~~s~~~~ni s:~~~~~~ěu~~dePS~'110 y nov~:n 
je~dn<itelem sp.oleČ:nost~ ~ ~. 0.,_ byla poštovr:I 'SlPontelna opravnena za
dati důkaz o -této zmene c. 16::>y29 (IUr. sb. c. 3566). " valné hro
předl,ožil-li .l}~vý jedr~atel sPolebc~~s~~o~e~~~ou:~s~í ~~~ovoní _ spořitelna 
madě týkalicl se zmeny z osa l.: Je 'y, 'h . Yt zmoc 
od . té ,doby prováděti disposice učiněné stran sek:we o uc II 34-

Generálnl relstřiky civilnf. 
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~~ncem, j~hož plná moc byla odvolá . v',' .... • 

vypJaty zavazné vůči vlastn~ku účtu tai65~~ml(~~h lak, ~t1eJSOU tako\té 
exekuce: nelze povofiti exeku.ci .. ~. ,t;r. sb. e. 3566). 
spořitelnou byly vydány peníz~a ~ra:,c. dP?dvmneho,. aby mu poštovní 
Č. 13553. ' ere oJ ou na Jeho šekDVY účet 
exekúcia na rpohl'a:dávku "t,' , 
povo.Jená len po ' redloženr _ po.s DveJ sp.o:ltel':ne může byt' .proti obci 
vlád. nar. č. 86/1~36 č 168~~el(avll adm~ntstratívneho úradu podra § 5 
vídeňská VIZ heslo' s ~ 1 Ur. sb. c .. 3745); srov. Č. 3226 rOr. sb 

správa viz heslo.: stá t.' • -o II vaz rn o CTIl te 1 sk~. . 
šekový úřad viz hesl " v t . 

§ 37 ex. ř. a. pos OVll! spořitelna, žaloba podle 
úřad viz, heslo d 0.1' II Č e TI í. 

- VOzka VIZ heslo' zaměst '. 
Potvrzení o zaměstnátti viz hesl . TI a nIc 1 s t a t n í v (p o š-t. o v n í). 

- vy~ovn~ viz heslo: VY:~~:~á,~ťva sluzební, zamě,stnanci. 
Poukaz VIZ tez hesla: de v i s o v é pře d p i syp v , v , 

- pouhou asig . ( 'ik ' ,r I r OCl . " nact pn azem majitele vklad ' k "'k . ·v. y 

hla vklad asignatářo.vi kte'"ýžto IP V'k pl ml vY. spontelne, aby vYlpla-
o nikoliv na vkladním listu Ozna fl az spontelna pflJa!a a ve svých knihá-ch 

na'byl asignatář práva necFopou;~,~a,~), b,~ .odevzdání 'Vkladní k'nížky ne.: 
kn.íiky ve pr~~pěch asignatova Vě/it~J~ ;'Y 1~'~8f'xekuce zabavením vkladni 
astgnant nemuze pro omyl týk " , . h . 
žadati na asignátovi vrácenf čás~kcI s~ Je o právního poměm k asignatáři 

. nátem. 'pln.ěna asi'gnatáři Č. 15612. y, R erou mu pDukáza.1 a která byla asig_ 
nespln'lla-1I banka ;kDmite!lltův o 1 (' . 
vzniká poukazci (asignantD i) P u {a~r aS~Ig?-aCI~ pf-ed nařízením přirDčí, 
částky (condictio causa dat: c ,Jen, ,o IgaCnt na~'ok. na vrácení -peněžité 
individuál.ně Dzl-laČenOu věc' je:~~~ ~Q,n ... se,cu~~, mkoh v'yltrčovací nárok na 
splněni asignační smlouvy ~ kdy b ~~val)ne, y ~e kor~l1t.e.nt dověděl ()' ne-
konte o poukázané pohleda'v o ,,) O' ,vkobchodmch 'kmhach banky zřízeno 

. t' . ) 'k ce: znzem onta není pra ot '( . - lvmm II onem a nezakládá v - Ok " I v vomym konstttu-
POuliční elektrická dráb ~. z.nl nam Cl! Č. 16130. 
POUŽT v _. a v Brne VIZ heslo: Brn o 

t 1 veCt VIZ hesla: a u tom O' lb i lov' z á k ~ I' v 

_ ~ou:_ v,ersio in rem (§ 1041 o~. zák.) 1, nahrada, skody dra-
Povmne rUCetti:· poj i š t...'· . 
POVinnost de~ačni 'Viz ~:St ~~o tl n ém II viz heslo: p oji ště II í srn 1 II V n í. 
Povinný dll viz heslo' dí"l' a .. epu,ra.ce, pozemková- reforma. 

, . pOVinny. 
Povoleni dovOzni viz heslo: d o voz n " 

ku povolení. 
- exe ce, viz heslO': ex e ,k u c e. 

Plozastavení, zbOží viz hesl'Ů: Spr á va pro vad 
Pozemko~á d~ viz heslo: ~aň pOzemková. y. 

kniha VIZ. h~s!o: knIha pozemková 
parcela- VIZ heslo: dra ž b ' . . 
reforma -viz též hesl' a v n u c e fl ~ :n e m o v I t o s t i. 

, a. oll e s por II e r I z e II í _(§ 46 d·t?) prav,a, pozem1kový úřad ' 'O S. ~, pořad 
a drobní pacht'.,·· . 
pachtýřům. yrl VIZ heslo: zajištění pudy drobným 

a stí ž n o s t viz hec.lo· s tí -ž n t 
zemk~vé refor~y: os v a-gendě týkající Se po-
a zamestnanci viz hesla' pen v 

všeobecné: nárok na za lac· n' se, zao:pat~ovací -požitky, 
které žalobce ze svého vel~éh~' I o. nedDpla~ku kU~ll1 ce?y za pozemky, 
daI na příkaz státního pozemk Ph ze?:k~veho majetku zalovanému pro
·1ení),.jest nárrok SDUIDrOmOpr,ov.e o ~:a, u a za jeho účastenství (schvá
rozh. s. pro řeš. kD,mp kon!al VTId"dPa1 nCIVna potad rpráIVa č. 13583' srov. 

. "o. a k roe. 1931. ' 

" 
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jestliže kupitel zabrané nemDvitosti složH závdavek na kupní cenu s vý
hradou, že jej obdrží bez úrokú Zipět, odepře-'li státní pozemk!ový úřad 
zásadně souhlas -k zcizení nemovitDsti, a jestliže tento sDuhlas byl sku
tečně odepřen, jest prodavatel povinen vrátiti závdavek nehledíc na to, 
že státní pDzemkový úřad dodatečně své rozhodnutí zrušil a vyhradil 
si nové rozhodnutí č. 14710 (lOr. sb. č. 2304). 
ustanovenia §§ 12 a 13 zák. č. 204/1932 o úsporných opatreniach peľ
sonálnych nevzťahuj-ú sa na Ddpočivné a zaoipatrovacie poži,tky, ktorých 
platenie prevza1 štát (štátny pozemkový úrad) kúpnou smluvou pri pre
vzatí vel"kého majetku pozemkového Č. 14916 (:Or. sb. č. 2400). 
výnimky zo všeobecných .predpisorv o prípustnosti Dpravných prostried
kov, ,vytvo-rené pra:xou pre štátny pnzemkrovy úrad ako reprezentanta 
verejných záujmov pri prevádzani pozemkovej reformy, nemažu byť 
rozširované na S'Írarny, ktoré hája svoje súkromné záujmy č. 15066 (Úr. 
sb. Č. 2551). 
jestliže by'lo v kupn~ smlouvě ujednáno, že j~jím 'předmětem fest i určitý 
pozemek, přidělený pr-odateH z pozemkové reformy, o' němž VŠa!k ne
bylo v době sjednání smlouvy skončeno přídělové řízení, a prodáva
jící prohlásil, že pod-píše Jistinu k vkladu způsobilou, jakmile řízení :bude 
skončeno a přidělený ,pozemek bude knihov:ně 'vyznačen, nemůže kupu
jící, byly-li splněny tyto podmínky,' žalovati na prodatelo'Vo svolení 
:k v.kladu vlastnickéhO' práva s výhradou schválení státního pozemko
vého úřadu a na: vydání zmocnění kupujícímu, aby jménem prodávají
cího učinil u státního pozemkového úřadu kroky nutné ok dosaženi jeho 
svoIení .č. 16825. 
a pacht viz též mzh. Č. 13894 II hesla: náhradový zákon (exe:" 
kuce vyklizením). 
měl-li se ,pacht skončiti 'podle smlouvy koncem hospodářského roku, ale 
skončil-li se prO' zásah státního pozemkového úřadu uprostřed h0-5p-0" 
dářského roku, jest pachtýř povinen nahraditi vhstníkCivi převzaté, ale 
neodevzdané zásoby podle cen platných koncem .předešlého 'hospodář
ského roku; taktéž pro otázku, zda pachtýř sp~nil smluvní povinnost 
k <odevzdání určité části pudy čerstvě pohnojené, je rozhodující stav 
koncem předešlého hospodářského rokuč. 14767 (úr. sb. č. 2351). 
pachtýř zwbraného statku, jemuž byla dána výpověď z hospodaření 
státním pozemkovým úřadem, je povinen platiti pachtoVll'ľé až do sku
tečného převzetí statku č. 14982 (úr. sb. č. 2499). 
pouhá vÝ'Pověď z hospodaření neruší pachtovní poměr' Č'. 14982 (IÚr. 
sb. Č, 2499). 
k výkladu dohody, sjednané meZoi nabyvatelem zbytknvého statku a 
dřívějším pachtýřem tDhoto statku, o náhradě nákladů vynaložených 
pachtýřem na úmdu a stavební investice č. 15971-. 
ujal-li se pachtýř zbytkového statku hospodařeni, a'niž vyčkal schválení 
pachtovní smlouvy se strany S. P. Ú., a schválil-li poté řeč. úřad do
datečně sjednanou ,smlouvu za určitou minulou dobu, jest pachtýř vázán 
pachtovní smlouv<ou za tuto dobu a jest povinen plniti za prorpachto
vatele převzatý závazek k placeni veř. dávek Č. 15975. 

1, záborový zákon (č. 215/1919) Ve zněn! zák. Č, 108/1921: 

do konkursní podstaty patři i úpadcovy <nemovitostí zabrané státem 
podle záborového zákDna Č. 13802. 
s1át nabývá vlastnictví k zabranym pozemkům -skutečným jejioh pře
vzetímč. 14739; stejně č. 6653. 
kdy je stát oprávněn k žalobě n-a náhradu škody vzniklé znehodnocením 
"braných pozemků Č. 14739. 

34· 
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§ 6 viz rozh. č. 13894 li hesla: II á ,h r a tl o v ý z á ik o n. 
§ 7 (svoleni stát. poz. úřadu, nyní ministerstva zemědělství) viz též 
rozh. Č. 14261 a 14905 u § 37 příděl. zák.; Č. 14707, Č. 16062 u § 61 
příděl. zák., č. 15812 u § II záhoro z"'k. 
kupní smlouva o zabraném majetku, sjednaná jeMě za platnosti § 7 
zák. Č. 215/1919 v pů'vodním znění jest platná, avšak uzavřená p'od 
rozvazovací výminkou č. 13854. 
odstupné, ktoré si oiektů vy-mieni! za to, že sa vzdal nárokův z kúpo
predajnej, štátnym pozemkovým úradom už schválenej sm-Iuvy o za
branom majetku, níe je žalovaterné č. 14942 (Úr .• b. č. 2462). 
ked' sa kupitel' zabranej nehnutel'nosti vóči predav.atel'ovi dobrovol'ne 
zaViiazal, že prevezme záv.azok, ktarý podl'a smluvy schválenej Štátnym 
pozemkovým úradom zaťažoval predavatel'a, a tento zá'vazok aj sp'lnM, 
nemaže 5a domáhat' na predavatel'ovi, aby mu nahradil to, čo na 
splnenie tohoto. závazku vynaložil č. 16349 (,Úr. sb. č. 3408) j srov. 
Č. 8255 Sb. TI. s., Úr. sb. č. 1866, 223. 
schválením 5cudzovacej smluvy vlastníka za:branej pody štátnym po
zemkovým úr.dom (§ 7 zák. Č. 215/1919 v znení zak. č. 108/192,1) 
·byla pád. vypustená ZD zábOTU č. 16752 (Úr. sb. č. 3679). 
na smlouvu, podle které opřed účinností mal. příděl. zák. č. 93/1931 
zcizili ,rodiče svým potomkům a jejich manželitm přídělové pozemky, 
se nevztahuje § 2, odst. 4 řeč. zák., ný-brž § 7 zábor. zák.; takovou 
smlouvou js'ou smluvci vázáni až do schválení S. P. 'Ú., i když neby.la 
smluvena výhrada schválení řečeným úřadem, a ,lze 'Se podie ní domá
;hati 'Vydání prohláše:ní zpŮlsohilého k vkladu vlastnktvi k zcIzeným ne
movitostem č. 16589 (IÚr. sb. č. 3603); smv.č. 1250, 9837, 10097, 12923, 
13854. 
odpredavateľ nie je oprávnený domáhať 5a žalobou zrušenia kúpo~ 
p-redajnej smluvy (sjednanej q nehnutefnosti podliehajúcej záboru a 
schválenej štátnym pozemkovým úradom) z dóv,odu otál'ania Jmpitel'a 
so, zaplatením kú,pnej ceny, resp. z dovodu nedobytnosti kúpnej ceny 
v prípade, že si vymohol proti kupiteľovi v predešlom spore platn-ost' 
smluvy vyriekajúci pravoplatný rozsudok, zavazujúd kupitel'a na za
platenie kúpnej ceny (jej nedoplalku) č. 16888 (<Úr. sb. č. 3750). 
jestliže 5mluvci splnm trhovou smlouvu sjednanou 'O zabrané půdě pod 
odkládací 'Podmínkou, že bude schválena Stá,tnÍm pozemkovým úřadem 
(nyní ministerstvem zemědělství), před tím, než nastala ona_-podminka, 
a setrvali na ní i pot1om, když ono schválení bylo odepřeno z dCtvodťi, 
jež mohly Ibýti odstran.ěny neb qdpadnouti, múže býti. tano odkládací 
výminka splněna dodatečným schválením, když odpadly dův,ody uve
dené pro původní odepření souhlasu s odprodejem zahrané půdy; pro
dávající jest v takovém připadě povinen 'vydati kupujícímu prvopis 
trhové smlouvy nebo podepsati duplIkát, aby smlouva mohla býti před
ložena k schválení č. 17102. 
jestliže by-Io v trhové smlouvě, jež podléhá schválení Státního pozem~ 
kového úřadu (nyní ministerstva zemědělství), ujednáno, že Zbytek 
kupní ,ceny bude zadržen jwko jistota (kauce) za dávku z přírÍ1stku 
hodnoty nemovitostí a převodní poplatek, nepozhývá zadržená částka 
povahy jistoty již pouhým neschválením oné smlouvy, nýbrž podrží po
vahu jistoty dotud, dokud není jisto, že schválení tf;hové smlouvy neO! 
možné Č. 17145. 
učinil-li .příslušny úřad podmínkou schválení trhové smlouvy splnění 
urČlitých podmínek kupujícím, -může se prodávající domáhati žalobou 
:nejprve, ahy kupUjící splnil ony podmínky; dokud se tak nestalo, je 
ža1-oba na vyplacení zadržené jistoty za dávku z přírůstku a převod. 
poplatek př~dčasná č. 17145. 
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.. ovolené exekuce omezen Jen na čás.t knihovniho~ 
§ ll: b(yI-h ~Yt~O~ P záboru) nejde o závadu ke které jest rekursnl 
tělesa propus ene .-:e. 'v'" ' 

soud povinen přihhzeh z ~radu ~ 1:520.
0 

uMění zabrané půdy ze zá
pravlll po~ashapsm6°uvy :n:lji~~l~:e p~o~ur;;ě~é půdy, podle které převzal 
boru mez, . . . a 5812 (10 sb č 3100) 
ma·itel této půdy určité závazky č. 1 r ... ' .. o • V v , 
poiad prá,va pro žalobu, jíž se stát domáhá na maJitelI pudy, propustene 
ze záboru splnění převzatého závazku k prop!.chto:rání I, 1ihkov:~~UŽ~ 

, v·, d' t 'mu j',hovaru po onp, zavaz .... u škrobárny urcttemu ruzs evm , o ~,,' " b č 3100). 
stevnění -lihovaru na ponechane pude c. 15812 (!Ur. s, . 
§ 13 viz rozh. č. 14982 u § 12 až 25 náhr. zák. , . v 

§ 15 viz rozh. Č. 16391 u hesla:vp vO z e, m k o v y u rad. 
§ 16 viz rozh. č. 14707 II § 24 pndel. zak .•.• 
§ 18, písm. a) viz rozh. č. 16804 II § 37 pndel. zák. 

2. přídělový zákon (zál<. Č, 81/1920): 

. .• dem 

pr( áv~í P?:.~~:TSft~~IU~e~!~~\s~,~)eiek~p~J~~~ ~~::~kj'~~ ,;~~ěldce 
!I1ym ml I " k "·dvi ému pozemku i bez vkladu o 

n".bývá vlastnického prava .pré'h e end d'·. to.te· z' pbtí bylo-li pů-
k Ý h k ·h a bez hmotO' ' o o evz am, . ,. 

~~~~r,::;ln~ rOk~~o~n"dUe!líu· JOe .pj~l~:~u pgze~~~6 je/~r~ ~,~~bi ~~~~)~ru~t~i:ě 
že se pozeme pr" . 

ě. 7.862, ~960. h dnut,' ° přídělu j'e pro otáZlku nwbytí vlastnktví k při-po oprave roz o I ' , 'd t· dy j·sou 
j , ku ,·ozhoduj·íd I·en opmvene rozho nu t a sou dě enemu pozem 

., .. • 16856 Cúr sb. Č. 3827). 
g~v~~~~~Yte~·, kdo koupil přidě'lový statek" opravy (a~apt~ce), v o~~~ 

'ho stavení dříve než bylo rozhodnuto statmm pozen:l ovym O ura 
~e schválení koupě: nebyl bezelstným dditelem st~tku c; 1387 . , 

ht " z bran'ch nemovitostí j'ehož pacht poml1nul dusledkem zkra~ 
paC' yr a ,y ,- v h 'I ' a:vřené mezt 
cen.ého přídělu, uskutečněného ,:e f~.rme, tr,ove srn O~vy? uz,,, dem má 
vla,s~nÍkem ?- .př.ídělcem. a ~~~~a~e:eo~'~~J'~é p~~ze:veos~řc~ ,~r~e!io;race, 
protI vlastOlkovl takovy na, 'h 'k kd"1by byI pachtO'vané po-
'ak' by měl :podle !nahradove o za ona, J'" vI) 
J e~ky převzal státní ,pozemkový úřad č. 14433 (IUr. sb. v c. 213 . 
~ 19: v případě § 19 příděl. zák. nelze užíti patentu z 5. cervence 1853, 

č. 130 ř. z. č. 16009. 23 "d'l 'k na č 811 
zřídil-li ,státní pozemkOYÝbúřadt podle ~§de~~né~ 'p,~~~~kUzaveo pro~pěc'h 
1920 pozemkovou sluze nos na: pn ' '. v ~ f 
.. '~h - Ů'zemků I·est ,vlastník těchto nemovitostí oprav!len~ upl,:tňova t' 
lmyc p, 523 b v 'k třebaže dotcena slU'zebnos 
~~~í-PJ~:~d žza~~~~~la Pvo~~z~mkovt,k:J~i,z~aa·~lužebný .pozemek jes,t lesem 
Č. 16009. 
§ 20 víz rozh. č. 15812 u § II zábor. zák. . .• 
§ 230 exekuce na nemovitosti z pozemkové re,formy VIZ tez heslo: p 0-

ze~ková reforma (malý příděl: zak,,?~.)· ... v ., v ři
na užitek přídělových :nemovitostí, pokud JSou pndelcl JIZ ~m~ov~e I? sti 
sán rnelze v právní oblasti SloNenska a Podika-rpatske ,USl, v~ , 

P kY,. dl § 211 'ex zák (vnucenou správou) be.z svolem statmh? 
exe UCl po e .. v v ') l' t k vé se všaK 
pozemkového úřadu- (ministerstva zemedelstvl ; svo en~. ~ o , ._ 

v- du·e vázne-li ·iž vymáhaná pohledávka na pndelove nemo:,'? 
~~~rz:f dObrovolným, J ať exekučním právem zástavním, .Phřed,~ol~Iád(a~~, 
• . to stalo se svolenim státního. pozemkove o ura u -ze se zavazenI 
nistersva zemědělství) plen. rozh. č. 16797. 
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rek?rs pOdan,Ý .st~tníf!1 pozemkovým úřadem v exekučním řízení po uply
~uh rekurs11l {huty Jest odmítnouti jako opozděný č. 16077 (ú b 
c. 3269). r. s . 

kÚI:ne, právo. ua prídelové nehnutel'-nosti podl'a zák. č. 81/1920 ne
moz~,o ~a.bavlť, a to ani vtedy, Iked' prídel stal sa nie VD forme príde
~oveJ hst1TIy, ale kúpo.predajnou smluvou (skrátený sp6sob prídelu) 
c. 16151 eUr. sb.Č. 3240); stejně Č. 5851 Sb. n. s. 
zák~ z ~ ť a ž i ť pr~deIovú nehnutel'nosť <bez súhlasu štátneho pozem
ko~e?o yradu (mInisterstva zernedelstva) nevzťahuje 5a na e.xekučné 
~atazente pre dana a verejné dá,,-ky č. 16348 (IÚr, sb. Č. 3412)' stejně 
c. 9883, 11082, 11869. ' 
~okud nebyly přídělové nemovitosti, pocházející ze záboru velkého ma
Jetk~ p~z:.m~ov~h?, připsány do knihovního vlastnictví, :nelze na ně 
'Prot~ pn~elc~ .vestl exekuci je}ich vnucenQiu správou (§§ 98 a další 
ex. r.), nybr..z Je"n exekuci na přídělcova práva k .přiděleným pozemkům 
(§ 331 ex. r.) c. 16410; srov. Č. 7711, 10096. 
před "zá~is~m knih. vlastnictvi přidělených pozemků pro přídělce nelze 
na, ne ,:~s.!t exe~~ci vnuc. správou, af již povinný nabyl pozemků při
~ym pnde1em, 'Cl kupní smlouvou od jiných přídělců schválenou mj,.. 
:nlSters!vem zeměděls.tví (dříve státním pozemkovým &řadem č 16410· 
srov. c. 7711, 10096. . , 

byly-Ii 'fi,emovitosti; kt~ré nehyly p'řiděleny jako rolnický nedn, zatíženy 
P?uze ~~'~azem. ZOlzem podle § 23 příděl. zák. č. 81/1920, bylo. možno 
az do U~lfl~ostt ma.lého přídělového -zálkona č. 93/1931 (do 12. čerma 
1931) .vestl e,x~kucl nuceným zřízením zástavního práva :na dotčených 
,nemov~toste.ch 1 bez souhlasu státního pozemkového úřadu č 16455,' 
srov. Č. 12916, 10418. . , 
?'!llezení vlastniCi~ého prá1va k přídělovému pOtZemku právy stá,tního 
uradu P?zell!-koveho . (nyní ministerstva _ zeměděIství), vyznačená v po
z;mJr:>ve kntze na listě B), jsou účinná i vůči vydražitel1i- -pozemků 
tr;haz; nebyla ona omezení výslovně uvedena v dražehních podmín~ 
kach c. 16785. 
dokud nepominu.l~ omezení vlastnictví zákazem zcizení a zatížení nelze 
bez souhlasu mlnlsterstva zemědělství na nemovitost přidělenou' z p~ 
~e~kové, ref~:ml vésti e:xekuci v ln u c e"ll o u .cl r a' ž b o. u a'l1li k vyriIo
~em dant a Jlnych veřejných dávek č. 17038 ,(Iúr. sb. ,č. 4000); srolV. 
c. 14808, 11869, 11082" 9883 Sb. n. s. a 2382, 3837 Úro sb. 
§,,24:, směn~~ 'části zaJ;rané půdy za ,'půdu 'nezabranou (§ 24 přiděl. 
zak.) vstu.PUJ! nezabrane pozemiky na: místo ,pozemků zabraných a jsou 
podrobeny vsem následkům, -plynoucím ze zvláštní povahy pozemkové 
reformy C. 14707 (Úr. sb. č. 2310). 
-sf!1~nou půdy za?ran~ za půdu nezabranou na základě dohody nemohou 
byh do!cena prava tretích osob ke směněnému pozemku nepodléhají-
ctmu zaboru C. 16386 (,or. sb. č. 3475). ' 
po~l: d~hody o smě?ě .~~zemků a přídělové listiny 'nelze po'vo1iti ode
'f~S~nt za"bom ne'Podl'~haJlclho pozemku bez záv,ad a převedení jeho do 
Jľ~e vloz-ky, nebyl.n-h připojeno propouštěcí -prohlášení,o-osob pro něž 
v(ÚaZla p-ř~d poznamkou zamýšleného převzetí věcná práva' č. 16386 

r .. sb. C. 3475). 
d?:h~dou, o ~měně zaJbraJné půdy za půdu nezahranou ve smyslu § 24 
pndel. zak. c. ~'1f1920 mezi státním pozemkovým úřadem (nyní min.i
sterstvem z;f!1edel.;;tví) a vlastníkem po-zemku nepodléhajícího záboru, 
ne~oholl bYt! d~!cena práva t-řetich osob rk svobodnému pozemku na
byta v,,, do'~re v~re v pozemkovou 'knihu do dne knihovní poznámky 
o. zamyslenem prevzetí č. 16799 (l(Tr. sb. č. 3770). 
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§§ 33, 35, 37: jde o. případ § 1409 obč. zák., bylo-li nabyto nedílu fPů-
sobem odvozeným č. 13515. ' 
ručení Ipřejimatele podle § 1409 obč. zák. p,ři převzetí- rolnického ne
dílu, závislém na schválení státním pozemkovým úřadem č. 1558!). 
stran vědomosti :přejimatelovy o -dluzích převodcových (předchti4cQ
vých), týkajících se převzatého nedHu, rozhoduje dob a, kdy s~*!ní 
pozemkový úřad schváli: převzetí, nikoliv dřívější den skutečného pre-
vzetí správy nedilu Č. 15589. 
i rol'nický nediel maže byť .plat·ne zaťažený peňažitým d.J~em, ale ~en 
50 svolením štátneho pozemkového úradu č. 14572 (Úr. sb. Č. 2~08). 
povolenie k ~aťažen:iu rol'nického nedie-lu udeluje podl'a § 5 vlád. riar. 
č. 451./1920 a č. 11 čl. I vlád. nar. č. 225/1921 príslušná obvodová 
úradovňa č. 14572 (Úr. sb. č. 2208). 
i záložné právo, viazniÚce na rol'nickom nediele, uplatňuje sa hypote
kárnou žalobou č. 14572- Cúr. sb. č. 2208). 
či sa Ibude mo-cť stať exekučné vymáhanie hY'P0te-kárne pohl'aq.ávky 
z podstaty nehnuteYU'osti (nedielu) a či len z jej úžitku musí zo~fať 
vyhradené exekučnému pokračovaniu č. 14572 ('úr. sb. č. 2208). 
sporový súd obmedzí sa "en na povolenie pozna-čenia exekučného práva 
č. 14572 (Úr. sb. č. 2208). 
kúpopredajná smlu.va, ktorej predmetom je 'fOl'nický nediel, je platná 
len po schválení' štátneho pozemkového úradu, -a bez tohoto ani ve
dl'ajšia úmluva, ktorá materiálne súvisÍ s týmto úkonom (prevzatie 4~hu 
prevoditel'a mimo <kúpnej ceny), nemaže byť základom právneho :?i
vazku č. 14735 (!Úr. sb. č. 2330); srov. Úr. sb. č. 375, 1866, 2028. . 
kupní smlouva o přidělení nemovitosti, podléhající- schválení stát,r~J~o 
pozemkového úřadu, je pla1ná a závazná jen v mezích schválení st*'t~ 
ním pozemko:vým úřadem č. 14261 (<Úro sb. č. 2028). 
bylo-Ii zcizeno s nemovitostí a s vědomím státního pozemkového úř~qu 
i příslušenství a inventář nemovitosti, je kupní cena, zvlášf za ně do
hodnutá, rozhodující jen potud, pokud ji řečený úřad určil nebo; při 
schválení smluuvy předpokládal č. 14261 (úr. sb. č. 2028). 
kupaí smlouva o přídělovém pozemku je pro smlu"ce až do rozhodnuti 
pozemkového úřadu zá'vazná, může však býti jejich dohodou zrušena 
před tímto, rozhodnutím č. i4905. 
i když jde o. pozemky nepřidělené jako rolnický nedí!, může státní po
zemkový úřad, na jehož svole-hí bylo vázánu další jejich zcize.ní, dáti 
toto svolení s omezením podle druhého odstavce § 37 příděl. zák 
č. 152·30 (úr. sb. č. 2682). 
i za účinnosti malého přídělového zákona (č. 93/1931) jest tře-ba_ svo
lení státního pozemkového úřadu k převodu rolnického nedUu .g rodičů 
na potomky (§ 37 zák. č. 81/1920) č. 15665 (Úr. sb. č. 2982). 
jde o' nezákQunost, opominul-li soud při zjišt'ování odhadní ceny pří
dělových -pozemků zjistiti, vliv zákonného zákazu zcizení bez souhlasu 
SPiÚ. a jiných omezení z důvodu přídělu (§ 37 -příděl. zák.) na obec
nou cenu odhadovaných nemovitostí č. 16322 (:Úr. sb. -č. 3439);_ srov. 
č. 13407, 12339. 
kupitel přídělových nemovitostí (statkU), jejichž koupí státní pozem·' 
kový úřad -(ministerstvo zemědělství) neschválil, není oprávněn zadržo
vati (§ 471 ohč. zák.) bez schválení koupené pozemky přídělci nebo. 
jeho řádnému nástupci pro náklad učiněný na investice a opravy, tře
baže jej vy'nalož-il se souhlasem nebo na příka,ž přídě1ce č. 16804 (Úr. 
sb. č. 3769). 
státní :pozemkový úřad (ministerstvo zemědělství) muze schváliti jen 
fádnou Listinu o převodu p-řídělových nemovitostíj t. řeč. zásadní sou
hlas k pře:l,"odu není závazný č. 16804 (IÚr. sb. č. 3769). 
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§§. 51! 52_: .majj~~li věřite.!é. ,~odle dražebních podmínek nárok na uspo_ 
kOJem z ne]vysslho podam jen potud, pokud ,nejvyšší podání odpovídá 
.přídělové ceně, zvětšené o nutné a užiteč-né náklady podle stavu v době 
odhadu (§ 52 příděl. zák .. č. 81/1920), a část nejvyššího podání onu 
cenu převyšující, má býti vyplacena státu pndle § 37 řeč. zák. ,pokud 
ne~! ~yčer.pána pohledávkami přednostními a těmi, které byly knil1Q:Vlllě 
~~JJsteny na vydražené nemovitosti se souhlasem státního pozemkového 
u~adu, je soud povinen zjistiti ce-nu podle § 52 uved. zák. Č. 16476 
(Ur. sb. Č. 3536). 
§ 61: ujednání, že kupitél nemovitosti ze zkráceného přídělu nahradí 
»vr,lohy spojené se schválením smlouvy, byť byly předepsány proda
te}I«, nelze vztahovati 'I1a t. zv. režijní příspěvek, který se pmdatel za
va,zal po~le I~ředchozí dohody se státním pozemkovým úřadem zaplatiti , 
statu, dOJde-li. z podnětu a v zájmu prodatelově ik změně v přídělovém " 
prog-rar:lll, ledaže by bylo kupiteli známo, že řečený příspěvek patří 
podle 'lImyslu prodatele pod výlohy spojené se schválením smlouvy 
Č. 16062. 

3. zák. o hospodaření ml zabraném majetku č. 118/1920: 

p~chtýř zabraného statku, jemuž b)lila dána výpověď z hospodaření 
statním pozemkovým úřadem, je povinen platiti pachtovné až do sku
tečného převzetí statku Č. 14982 (Or.sb. Č. 2499). 
pouhá výpověď z hospoda'ření neruší pachtovní ;poměr č. 14982 (tÚr. 
sb. Č. 2499). 
proti tomu, kdo :na zák,ladě smlouvy o. prodeji dříví ze za:braného les
ního ma'jetku, nevyčka:v jejího schválení státním pozemkovým úřadem 
(nyní ministerstvem zemědělstvi), skutečně těŽlil dříví a složH na še
kový účet státního pozemkového úřadu jistotu za těžení dříví, jest 'čes
koslovenský stát oprávněn sraziti si z ní částku, kterou složitel za dříví 
skutečně 'vytěžil, třebaže potom nebyla ona smlouva schválena č. 16619 
(Or. sb. Č. 3625); srov. Č. 12253. 
§ 4: osoba, hospodařící na zabmném lesním majetku ,odpovídá svému 
smluvci pro neohlášení prodeje dřeva státnímu poz~mkO'vému úřadu 
podle § 4 zák. Č. 118/1920 jako pro porušení smlouvy Č. 14417 (Or. 
sb. Č. 2119). 

4. náhradový zákon č. 329/1920 ve zněni zák. č. 220/1922: 

exekuce vyklizením:- ,pachtýř na zahraném majetku, který byl podle 
pra:voplatné výp,ovědi exekučně vyklizen, nemůže se domáhati náhrady 
škody, způsobené mu prý státním pozemko:vým úřadem a maji,telem 
velkostattku tím, že mu nesprávně hyla dána státním pozemkovým úřa
d,el1'l: vý:porvěď, že byl nesprávně vyklizen a že státní pozemk'ový úřad 
uzavfel s maj1telem velkostatku dohody protiprávně na jeho újmu a bez 
zřetele na zákony o pozemkové reformě Č. 13894. 
§ 3: stM_ nabývá vlastnictví k zabraným pozemkům teprve skuťečným 
jejich převzetím, nikoli již knihovní poznámkou zamýšleného převzetí 
podle § 3 n';hr. ziko č. 14739; smv. č. 6653. 
§§ 12 až 25: pachtýř zahmného statku, jemuž by,la dána výpověď z hos
pOdaření státním pozemkovým úřadem, je povinen platiti pachtovné až 
do skutečného převzetí .sta~ku j výpověď z hospodaření o sobě neruší 
poměr pachtovní č. 14982 (Úr. sb. é. 2499). 
§§ 26 až 28: pla-tí pouze pro majetek zabraný statem podle zák. č. 215/ 
1919, nikoliv však pro pozemky získané směnou Č. 16386 (,Úr. sb. 
č. 3475). 
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aj ked' po schválení zcudzovac.~j ,sm:uvy vvl~stník,a ~abranej po-dy 
štátnym poz. úradom pozemnokmzny sud na z13dost štatneh~ pozeI?
kového úradu (ministerstva zemedelstva) preca znova povoh! .'tla nu 
poz-námku zá1boru a bolO', vyk?,nané ,nov~ príd,elo:vé P?kra,čovame,_ ~e
možno s pozemkov, ktore ma]U byt odclenene a zaplsa:ne na. novy~h 
prídekov, vymazat' podYa §§ 27, 28 zák. Č. 329/1920 hypot;karne z~
ložné práva, ktoré si nadobudly tretie osoby po vypustem pody zo za-
boru č. 16752 (Úr. sb. č. 3679). . 
výmaz hyp. záložnych práv, ktoré ·si nadohudly tre!le oS,oby ~o vy
pustení pody zo záboru, mohol by sa stat' len v pokracovanl podla § 56 
pozkn. por. č. 16752 (Or. sb. č. 367~). . • . 
depuraci směnou získaných pozemku nezahra:nych z,a pudu zabranou 
nelze provésti z úřední moci podle §§ 26, 28 n-ahr. za-k., které se vz!a
hují na majetek státem podle zák. Č. 215/1919 zabraný č. 16799 (IVr. 
sb. č. 3770). ··k . 
§ 31: § 31 náhr. zák. platí pro věcná práva, k!erá neJ~ou z pozem ove 
kníhy nebo zemských desk zřejmá č. 16386 (Ur. sb. C. 3475). , 
pro otázku, zda opominutím včasné p'ís~mné .,.op~vědi -o,ebo žaloby ?a
stal zánik vlastnického· práva nebo. Jmych ve cny ch prav k nemovl,to
stem -státem převzatým .při, pozemkové reformě vůči stát.u nebo osob~~~ 
jimž se dostalo uvedených nemovitostí přídělem, neJsou rozhodul}Cl 
před.pisy vlád. nař. Č. 117/1922, nýbrž toHko předpis § 31 náhr. zak. 
č. 16457 ('Úr. sb. č. 3527). . •. . 
podle § 31 náhr. zák. není početí ,lhůty k domáhám se vecnych prav 
k zabran~m nemovitostem závislé- na vyhlášení nebo na jin.,.ém uved,en,í 
v obecnou známost a záni,k řečených věcných prá-v podle neho n,astava 
i vůči singulárnímu náSitupci původníhO přídělce Č. 16457 (Ur. sb. 
č. 3527). .., . 
§ 43 viz též rnzh. Č. 14433 shora u p r 1 d. z a k. . 
za budovy _ slúžiacf' pwvo,zu racionálneho zernedelského hnspodare;ma 
na p-revzatej pode nepai-rí zvláštna náhrada podra § 43, odst. 2 nahr. 
zák. v ZfJení zák. Č. 220/1922, ale budovy tie posudzujú sa pod~'a §§ 2, 
3, 4, 5 a 8 vlád. nar. č. 53/1921 v znení vl. nar. č. 296/1922 C. 15867 
(Or. sb. č. 3081); srov. Č. 6380, 8208, 8636. 
ocenenie budo-v slúžiacich .provozu racionálne-ho zemedel. hospodarema 
sa deje pod!'a t"bu1~y Jl §.? vlád; nar. Č. 53/~921 (~revza~á póda s b~~ 
dovami) a krome ~oho ~oz.e byt,pa nve vzaty zr~tel v p!lpade §.4 CIt. 
nar .. aj pn primanI bomtnej pnraz-ky c. 15867 (Ur. sb. c. 3081), srov. 
č. 6380, 8208, 8636. ... .' b' 
námitkou nepřípustnosti pořadu práva se dovolací soud nemuze za' y
vati zamítl-li soud prvé stolice řečenou námitkou, opřenou nabyvatelem 
zbytkového sta1tku, žalovaným o zaplacení nákl~~ů vy~aložených vpa~h
týřem na náhradu nákladů na úrodu ,a stavebll~ lTIv~s~ce, pro.to, ze Jde 
o nárok podle §§ 43, 43 a) náhr. za~k., a vytykal-h zaloyany v. ~dvo
lání jen to, že hy ,_náhradu ~ohl .poza:do'~ab j~n S. ť. 't!. admtn,~s-t:a
tivně, aniž napadl zároveň vytk~u zm~~!~c~.ostiy (§ 4/?, c. v 6 c. r. b.) 
usnesení tn pojaté do rozsudku, 1 v pneme poradu pra'va c. 15971. 
§ 46: k výkladu § 46 náhr. zák. Č. 14647 (IÚr. sb. č. 2265). . 
na rozhodnutí státního pozemkového úřadu o přejímací ceně -možno 51 
podle § 46 ná-hr. zák. stěžovati pouze proto, že byly' porušeny před
písy vlád. nař. č. 222/1922, č. 296/1922, nebo předpisy §§ 42 až 45 
náhr. zák. Č. 14647 (Or. .b. č. 2265). . 
proti do ho ďe, ktorú ujedna-I štát?y po~emkový ~ra? s. ~Jastní~rnl z~
braného majetku o prevzatí a p-rejl'mace] cene,. me Je ypnpustna sť~z: 
nost' k súdu pod!'a § 46 náhr. zák. Č. 15136 (Ur. sb. C. 2595) ;stel'ne 
č. 10821. 
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§§ 47 a další (rozvrh přejímací ceny): při rozvrhu přejímací ceny za 
zaJbrany maje.tek nelze užíti §§ 56 a 23'4 ex. ř. Č. 13859' srov c' 8361 
8494. ' , .' • 

bez souhlasu státního pozemkového úřadu jako účastníka řízení o roz
vr~~" -přejímad ceny za zabraný majetek a jako osoby, jež z vydaného 
a JIZ pmvoplatného rozvrhového usnesení nabyla práv nelze dodatně 
změniti rozrvrhové usnesení Č. 13859, ' 
Č. 13859. 
úpadce není oprávněn k rekursu :proti usnesení, vydanému v řízení 
o rozv,rhu přejímací ceny č. 15693 (IOr. sb. Č. 3003); srov. Č. 6420, 
9925, 13802 a 14315. 
;r říie'nÍ o rozvrhu přejímací ceny jest soudce povinen vyzvati přihla
sovatele pohledávky, nezastoupeného advokátem, k doplnění přihlášky 
a dátI mu poučeni Č. 15693 (Úr. sb. Č. 3003); stejně Č. 8361 8494 
8679, 13859. ' , 
§ ,49 náhr. zák. nerozlišuje mezi zaměstnanci vyššími a nižšími Č. 15693 
(Ur. sb. č. 3003). 
hy per 'O- cha: nárok MMu na za.platenie nedoplatkov daní a -dávok 
z hyperochy prejímacej ceny na zabraný veľký majetok pozemkový 
podl:a § ~1 náhr. zák. zahrnuje v sebe i rýdze osobné a teprve po pre
vzati maletk~ štátom vZ'lldk,lé daňové a dávkové závazky osoby, ktorá 
~o,la v dobe prevzatia vlastníkům Č. 14349 (Úr. sb. č. 2077): stejně 
c. 5288. ' 

k'~i:h~~ní přev:od m~jetku po jeho převzetí státem na jinou osobu není 
prekazkou pra-vU' statu na zaplaceni ,nedoplatků veřejných dávek (daní) 
z ~ypef.Ochy přejímací c-eny, za zabraný majetek (§ 5 návrh. zák.), a to 
am tehdy. byl-li schválen státním pozemkovým úřadem č. 14349 (Or. 
sb. Č. 2077). 
p~tronátní břemena: vlastník zbytkÚ'vého statku, stíženého patronátem, 
vaz:,noucím původně na celém velkostatku, jest oprávněn usnesení o mz-' 
vr;hu ,p!ejímací ceny za část velkostatku, převzatou státním pozemko
vy~ ~rade,m, odporova:ti v, tom, že prý uhrazovací jistina připadající 
z preJlmaCl ceny na patronat byla stanovena pOdle dohody mezi stát
ním ·pozemlw'Vým úřadem a býval}"m vlastníkem převzatých nemovitostí 
Č. 13858; stejně Č. 6163, 6900. 
dohoda -o uhrazovací j~stině pro vybývá-ní pattŮ'nátních hřemen II e II í ' 
součástí zpeněiovacího nzení v- konkursu Č. 14315. 
je-li uhrazovací- jistina ik zajištěni vybývání břemen stanovena důsled
kem" zá'boru nemovitostí spojených s patronátem, jde o vylučovací právo 
podle § 12 konk. ř. Č. 14315. 
je-li po záboru nemO'Vitostí, ,které jsou spojeny s :patronátem, stano
vena uhrazovací jistina k zajištění vybývání patronátu jde o vylučo-
vací právo podle § 12 konk ř. Č. 14315. ' 
vlastník zahraného statku zůstává 'i nadále patronem, pokud mu zťtstai 
kmenový zbytek statku, a může mu býti ponechána i správa tohoto 
oďdělenéh-o -jmění ,č. 14315. 
vlastník ,pozbývá patronátu, tudíž i práv i povinností, pozbytím zbytku 
kmenoveho statku; tento zbytek kmenového statku není vyloučen z exe
kuce a náleží do konkursní -podstaty Č. 14315. 
úp~dce n~ní oprávn:ě,~, volně nakládati s kmenovým statkem a .prová
~etl o nem právní Jedná11Í s útinností proti konkursním věřitelúm 
c. 14315. 
prodatelé zbytkového statku ,vznik,lého oddělením z deskového", velko
statku nejs~u již v řízení o rozvrhu přejímací ceny za nemovitosti velko
statku převzaté státním. pozemkovým úřadem účastníky v otázce sta-
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novené ji-st,iny na uhrazování pat.r.o?át~ích b,řeme~ vázn~ucích na .velko
statku, -pro-hlásil-Ii úřad zastupu]ICI .C1fke':~1 ~ubJekty, ze pro ml~ul?st 
na prodatelích zbytkového staku· lllC nezada' "na opravy . .patronatlllch 
budov, a týká-li se plnění povinností patron~tních ?~o ?U~DUC~ost jen 
kupitelů zbytkového statku, kteří proti dohode ne melt namltek c. 16936 
("Úr. sb. Č. 3895). 
§§ 59 až 64: poštovní spořitelna v Pra~e ne.ní d~už~í~ern, n~hrad()vé 
pohledá'Vlky, nýbrž dlužníkem této -pohledavky Jest Jedme stat c. 13665. 
bylo-li v dohodě o .splatnost! př~jím~c~ ceny )in~k ujednáno, než sta-
novl § 61 náhr. zák., jest stat uJednamm vazan c. 13665. . . 
ani z náhradového zákona ani z úvěrového zákona nelze ?ov~dtt~ splat~ 
nost požadovaného nedoplatku přejín;ací ,ceny za ,nemovltostt pr~vza,~.e 
státem teprve, až bude splacena uvero,,:a pŮ'hl~da1t/ka poskyt~uta pn
dělcum, ,iejichž pozemku se netýká zazalovany nedoplatek c. 13~5. 
§§ 73 až 75 (zabezpečení zaměstnanců) viz též heslo:. z a o op a t r o -
vací požitky. 
k dóchodkom, o idoré sa podl'a § }3 zák. č. ]30/1921 zmenšujú za
opatrovacie 'nároky b)fvalých zamest,nanc~v na :ve~'~o.m pozemkov0I?
majetku proti ich bý'valým zamestnava1te! om, naleZl 1 do~ho;dok 'Pr~
znaný im kurátorom fondu pre zaopatreme zamestnan~ov vel~9stat.!<i.l 
podťa § 73 náhr. zák. a vlád. nar. č. 29/1923 Č. 15723 ('Uf. sb. c.' 3010). 
proti nároku na zaplacení nedoplat~u ku.p~í ceny za 'Py0.zemky: které 
žalobce ze svého velkého po-zemkoveho majetku prodal zalovanemu na 
příkaz státního pozemknvého úřadu a za jeho účastenství (schválení), 
nemůže s o II d přiznati k odpočtu namítanou vzájemnou pohledávku 
z důvodu odškodnění podle § 75 náhr. zák., po přírp-adě z důvodu pří
spěvku podle § 7 vlád. nař. Č. 305/1922 ve znění 'vlád. nař. Č. ,192/,IJ24, 
dokud tu _není řečené konečné rozhodnutí státního po-zemkO'veho uradu 
o pohledávce Č. 13583. 
do naroku na pen-si proti majiteli zabraného velkostatku jest započítati 
jednak drahotní přídavek k j.nva'l~dnímu důchodti, pOSkytovanému za
městnanci »Všeobecným pensijním ústavem«, jestliže byly drahotnÍ pří
davky podle no'rem- ,na veIlmstatku započítatelné nebo z -pensÍ obvykle 
sráženy, jednak 'starobni důchod, jejž pobírá zaměstnanec od fondu 
pro zaopatřeni zaměstnanců velkostatku č. 13872. 
»postaráním sa« štátu podl'a § 75 n~hr. z~~. o zamestnancoy na ver
kom majetku pOilemkovom, prevzatom k ucelom pozemkovej :~forrny, 

",poskytuje sa náhrada za stratu za~est:n~,nla resp. ~ayu,~my zo 
zrušenia služehnéhu porneru č. 14754 (IVr. sb. c. 2243); stel-ne c. 6604, 
10917. 
»postaráním sa« v smysle § 75 náhr. zák. oie sú dotknuté nároky ~(I.
mestnanco-v, ktoré majú na základe i,ných zákonných alebo smluv-nych 
ustan.ovení č. 14754 (IÚr. sb. č. 2243). 
nárok strany na penzijné zaopatrenie a sirOt na výc~oy~é (§§ 6 a 7 
zák. č. 130/1921) sú niáro-ky samostatné, Umé nezaV1SIa na nároku 
zomrelého manžela a otca č. 16885 (1Úr. -sb. Č. 3737); srov. Č. 3843, 
a 5703 Sb. n. s. 
nároky podYa zák. č. 130/1921 za do~u už up~ynutú nemó~u ~yť odo~ 
ps,a:né z dóv-odu, že sa pre opozd-ene uplatneme nahromadlJ.y -c. 16885 
(Úr. sb. č. 3737). 

5. malý přidělový zákon (zák. č. 93/1931 ve zněni zák. Č. 1~5/1935): 

na užitek přídělových nemovitostí. pokud jsou přídélci lii knihovně při
psány, nelze v právní oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi vésti e.XC!-
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kuci podle § 211 ex. zák. (vnucenou_ správou) bez svolení státního 
pozer;tko~ého ,úřadu (ministerstva zemědělství); svoleni takové se všalc 
nevyzadu]e, vazne-li již vymáh8>oá pohledávka na přídělové nemovitosti 
ať dobrovolným, ať exekučním právem zástavním, předpokládajíc že 
se zavazení to stalo se svolením státního pozemkového úřadu (minis
terstva zemědělství) pIe n. č. 16797. 
dodatečo}" souhlas S. P. ú. se zatížením přiděleného pozemku -působí 
co do konvaIidace knih. zápisu ex tune, t. j. od doby knihovního zá
pisu zástavního práva, proti všem osobám kromě těch -které nabV'ly 
plat'oých práv na přiděl. pozemku v důvěře v poz. knihu, třebaže hyl 
souhlas ten udělen teprve !pa rozvrhovém roku Č. 15811 (Úr. sb. č. 3095). 
§ 2: směnou části zabrané půdy za pt'ldu nezabranou (§ 24 příděl. 
zák.) vstupují nezahrané pozemky na místo pozemků zabraných a jsou 
podrobeny vše m 'l1ásledkt'tm, plynoucím ze zvláštní povahy pozemkové 
reformy, tudíž i :předpisu § 2, odst. 1 mal. :příděl. zák. Č. 14707. 
i když jde o' pozemky, -které nebyly přiděleny jako rolnický ne díl mu ze 
státní pozemkový úřad (ministerstvo zemědělství), na jehož' ~volení 
bylo vázáno da!jšÍ jeji'ch zcizení, dáti toto svolení s omezením podle 
§ 37, odst. 2 příděl. zák. Č. 15230. 
z~kaz ,zaťažiť '.pr!delovú nehnutefnosť bez súhlasu štátneho. pozemko
veho uradu (mInisterstva zemedelstva) nevzťahuje sa na exekU'čné z ,1-

ť a žen i e pre dane a verejné dávky č. 16348; stejně Č. 9883, 11082, 
11869, 15813; srov. však Č. 17038, 14808. 
zákaz zatížení podle '§ 2, odst. 1 řeč. zák. se nevztahuje !Ua exekuční 
zatí-žení pr-o daně_ a veřejné dávky jen potud, pokud požívají zák. zá
stavního práva na přidě"lených nemovitostech Č. 15813. 
náležitosti exeku,Č'ního návrhu, vede-li se exekuce .na nemovitosti zatí
že'né zákazem .podle § 2, odst. 1 uved. zák. pro příspěvky <k úraz po-
jištění děl. Č. 15813. . 
vázanosC smluvcú smlouvou, kterou před účinností malého přídělového 
zák?~a č. ?~!1931 (pře? 12. červnem 1931) zcizili rodiče svým po
tomKum a jejich manzeltlm pozemky po-cházející ze zabraného majetku 
až do schválení státního. pozemkového úřadu č. 16589. ' 
podle smlouvy, kterou zcizili rodiče pozemky pocházející ze záboru 
svým potomkům a jejich manželům. již před 12. červnem 1931, lze s~ 
dom~hat~ vydání ~rohlášení zpúsobilého ke ~kladu -vlastnlokého práva 
k zC'lZ~'llym nemov-ltostfch; neplatí tu § 2, odst. 4 'zák. č. 93/1931. nýbrž 
předpIs § 7 záborového zákona č. 215/1919 ve znění zák. č. 108/1921 
Č. 16589. 
též vlastnik, který dohrovolně svo.Jil k vkladu' zástav,niho. práva na při
děle~ýc~ zabr~'ných nemovitostech, jest oprávněn domáhati se neplat
nostI zastavmho práv!l nabytého bez, svolení státního pozemkového 
úřadu Č. 16181 (nr. sb. č. 3339). 
ustano,:,ení § 2 malého' přidělového zákona se týká i pozemků nabytých 
z t. řec. 'Zkráceného přídělu č. 16181 (OL sb. č. 3339). 
svo,Jení st'átního po.zemkového úřadu k ex e -k u -č ní dra ž b ě přidě
lel1ych za~ral1ýc,h nemovitostí -k vymožení pohledávky zajištěné na nioh 
pravem zastav-mm neznamená svolení 'k jejich zatížení zástavním prá
vem Č. 16181 00r. sb. Č. 3339). 
i za úči·nl1ostí ma:lého přídělového zákona je třeba svolení státniho 
pozemkového úřadu k převodu rolnického nedilu s rodičt't na potomky 
(§ 37 zák. Č. 81/1920) Č. 15665. . 
'~_ žádo~ti za vklad, vlastnického práva, spojené s žádostí za Vlklad slu
~ebnosti, bytu a ~yměnku ve prospěch prodávajícího nemovitost zatí
.zenou zakazem zCizení, zavazenÍ a propachtovární bez souhlasu státního 
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pozemkového úřadu, jest potřebí schválení mmisterstva zemědělství, 
1 když jde o osoby uvedené v § 2, odst. 4, písm. a) mal. příděl. zák. 
č 17046 (Or. sb. Č. 4011). 
§. 3 a): vymáhající věřitel, který vede exekuci na pozemek přidělený a zatížený zákazem zcizení a zavazení, musí v exekučním návrhu tvrditi 
a prokázati, že jde o půdu, nabytou ke stavbě vlastních rodi,nných 
obydlí Č. 14933.. .' . 

.,- § 6: vede-li se exekuce v.nucenou dražbou nemovitostI, ktera 'nebyla 
přidělena jaka rolnický nedí1 a jež má, výměru ~ejvýš: pěti he~taf~, 
musí vymáhající věřitel v exekučním navrhu dokazatI, ze celkova vy
měra půdy, která byla pQ:vinnému z Ipozemkové reformy_ přidělena, ne
,přesahuje 5 ha, a to potvrzením ministerstva zemědělství Č. 16632·. 
nestačí pouhé -potvrzení katastrálního měřičského úřadu č. 16632. 
mimo výjimky stanovené v malém příděl-ovém zákoně jest i -k v~lad~ 
zástavního práva bez souhlasu ministerstva zemědělství ua nemOVItosti 
přidělené z pozemkové ref?rmy ~o,fřeb} diika'zu ~ot,::z:ním min~sters~a 
zemědělství, že cel k o v a vymera pudy nabyte pndelem nepresa-h ule 

5 ha Č. 16904. 
nestačí údaje o plošné výměře obsažené v trhové slTIlo~vě, třebas schvá
lené obvodovou úřadovnou pro pozemkovou reformu c. 16904. 
i k vkladu zástavního práva nebo reálního břemene na přídělový :poze
me'k bez souhlasu ministerstva zemědělství se vyžaduje průkaz tohoto 
úřadu ž~ celková výměra půdy nabyté přídelem z pozemko'vé reformy 
nepře~ahuje výměru 5 ha .č. 17046 ,cOr. sb. č..4~11). . . 
§, 9: vkládá-Ii ,se s v'last'fllc~y-m. pravem ,na ;pnd~lo.~'ouv n:mo~,lt?st ,za~ 
roveň zástwvní -právo pro nekohk pohledavek, k Jell,chz slednant statm 
pozemkový úřad svolil, jest v návrh'u státního pozemkového ~řadu na 
vklad zásta'Vníhc práva v určitém pořadí spatřovati autoritattvní pro
hlášeni státního .pozemkového úřadu, že toto knihovní pořadÍ' při svolení 
k těmto zápůjČkám, určil ,č. 1?095:. ., , vv." v 

přivolení ani vlastmka -nemovItostt, allI ustll'PU1lClch ventelu se nevyza
duje, navrhl ... H -stártní pozemkový úřad vklad zástavn~ho- práva n~ příd,ěl. 
nemoV1itost v určitém -pořadí, a neplatí tu předpIs § 29 k01'h. zak. 
Č. 15095. . 
§ 11: pokud jest i za účinnosti malého pří dělového zákona potřebí svo
lení státního pozemkového úřadu k vnucené dra ž b ě přídělové ne
movitosti třebaže původní, jen do zastavěni přídělQlVé nemovitosti sta
novený z~kaz zcizení pozbyl platnosti zastavěním nemovitosti č. 13570; 
srov. pIe!J. rozh. č. 12916. ,. v· 
§ 11 malého prídelového záků-na č. 93./1931 o nepnpustnosÍl z!'-pocatJa 
dražebného pokračovanla o pridelenej pode bez privolenia státneho 
pozemkového úradu platia i pre vykonatefné 'Dohradávky ,okresných 

. nemocellských pak,ladníc na poistnom č. 14808 (Úl'. sb. Č. 2382); srov. 
co daní a j. veř. dávek Č. 170~8. ,~ ~,v V v' v 

ve svolení státního pozemkoveho uradu .k exekucnI draz:be .pndele
ných zabraných nemovitostí ~ vY1!10žení ~o?l~d~v:ky za)!št~né .-na ni~h 
.právem zástavním nelze spatro vab svolem K JejIch zaÍlzem za-stavmm 
právem Č. 16181 (:Or. sb.č. 3339). . 
orotí rozhodnuti exekučního soudu, jímž se bere na vědomí zpráva ml ... 
nisterstva zemědělství o schválení vydra:iitele a rvyslovu'je se, že tím 
usnesení o příklepu nabylo právní moci, je přípustný. rekurs Č. 16685. 
aj keď exekučný súd proti ustanoveniu odst. 3 § 11 malého prídelo
vého zákona č. 93/1931 nevyčkal I1plynutie 14dňovej lehaly vyhra· 
denej štátnemu pozem~Ů'vému úrad~. (IT!ini.ster.stvu :emedelstva~ , 
nezúčastnievšimu sa draz!by - na uctneme prelavu, ze ne,mute,l nos! 
sám prevezme, a usn.esením vyhlásil dražebnú nehnutel'nosť za kupenu 
dmžitel'om učin1:vším najvyššie podanie, ministerstvo zemedelsÍ:va (ude-



542 
Pozůstalost 

livšie predtým súhlas k . k v , . sa už rekurzom dom 'h l' exe v uc.nemu preda]u ne.hnutel'nosti) nemóže 
(d v , a a zrusema tohoto usnesema a dražby ak bolo 

or~ce~lm spome~u~é~o usnesenia) u'Vedomené'.o ~ýsledku 'dražby a 
v p!ed~lsaneJ-- 14d.nove] leh-ote neprejavi,!o, že hnutel'-nosť 
vezme c. 1702? (Vr. sb. č. 3886). samO' pre-
dokud nepommu!o, omezeni vlastnictvi zákazem zcizení z",'V' 
nelze bet souhlasu ministerstva zemědělstvi na nemovitost apřid~::~lll, 

_ z po,zen; ove reformy vésti exekuci v n u cen o u dra ž b o .o~ 
k vy~?zení daní a jinY.'ch veřejných dávek č 17038 (I]'r sb c' u4'OOOa)'llI 
srov. c. 14808 (t'k' ... : ' . .. ; 
v 'v y a se okres. nemoc. POJIstoven}' srov co do z a t' 

,zen,l c. 9883, 11082, 11869, 16348). ,. 1-

POzemkOv~ ~l~zebnost viz hes-lo: s I uže b rl o s t. 
Pozemkovy ura~v viz té~ ~e8Io: p a. zem k o v á r e for m a. 

vyhlaskou ministra zemědělství č. 96/193'" b I v v , 
obvodových úřadoven poz k 'h ~v .:), y ~menen ,!pouze nazev,_ 
Č. 1-6391 (;úr. sb. č. 3476).em ove o uradu, mkohv i jejich pravomoc 

~~~~~r· g?1a,né st~tní obvodovou úřa:dovnou pro pozemkovou reformu 
kuraturouY Čl r~3;~c(,t~ aten~Y3' 4'jl7' 6P)řikázané podepsány firnanční pro-

P 'ruk' . ' . s . c. ; sro'l.č. 6190 8802 9093 9613 
oma a kmhovní viz hesla: k'llih'ovnÍ řád k'h : ',' . ~ ~ pod I e § ?97 ) b v' ,n lOV n 1 -p 'O Z n a m k a 

v . -' a o' c. z a k. viz heslo: pří s 1 li Š e n s tví. . 
- na fakture VIZ heslo: "O s tup (rozh. Č. 15039) 

o v~konate!nosti viz heslo: v y r o v n á n í zem ě 'd ě 1 s k é 
PozustaIa vdova viz hesla' po-:' v t ", .., . 

ob e C fl. í, ž e-l e z ll' i č n i. ll s e.fl 1 pen s I J n I, v d o va, z a m ě s t n a n ci 

poz~stalí _ po- usmrceném viz heslo: TI á hra d a 
Pozustalost: d i1 ]Jo v i n n y' viz tam' š k o,j y (§ 1327 obč. zák.). 

f' ze. 
- " I d e i k o, m i sár n í s u b s t i t II C e viz ta -m že 

lnventař pozůstalostní viz tamže . 
ku p vd ě di:c.tv ~ v!z heslo: děd i c tv í. . 
nddelenl jmenl viz tam že 
odkaz viz heslo: odkaz. . 
op o říz e '11 í p o s led TI í viz heslo: p o- říz e n í p o s 1 e dní 
pos-loupnost do statk o • d" . 10 s. t st' d' I . k Y str e 'll lve II k -o s t i viz heslo' u sed -

re ni ve I Ost'l (zák v 68}1908 v • 

P?:r inný dÍ-! viz heslo: díl po'v1'uný ces. z. z.). 
,~r:slu,šn.?s~ po~'le § 77 j. n. viz t,a~že. 
~ u : : .ll 1 d e d,1 c e 'VIZ heslo: děd i c. 

v e r ~ n ? t V} v ~ o d i"n né viz heslo,: s věř e TI s t'V í r o' d i 'll 'll é 
sv o J. a n lve rl tel II viz heslo' svol a'n ' v v • tl" . v k t " - 1 veTl e u. 
1 Js t ~ 7' a; ~ z ~ ~ ta ~ ~_l e d -ll I Y Ů I e viz hesla: j n ven t á ř .p o z Ů s t a
zaJ.išťv'n' dk r s~ (sprava), vy'konavate-l pOSlední vůle 

ve} o. ' ~z II VIZ heslo: odk az. . 
zap~cetenl (zav.ěra) pozůstalo,sti_ (§ 43 neg, at 
p o z l~ s tva I 0. s t,: projednání po-zůstalosti (roz,h. Č. 1712§). P .) viz heslo: 
zem e d e I C I VIZ hes,lo: zem ě děl c i 
a žaI,o-ba podle § 37 ex. ř. viz ta·mže. 

§ 56, odst. 4 živn ř o pr', o t ' 't I 
živnost po zemřelé~ ~anžel~~ť n~u~ tVl ~?vy vdov~ proiVozovati dále 
neomezuje zůstavitele v jeh'O -p , Je °k~:~no~tens~:t list nebo, koncesi 
-níke~ na -případ smrti č. 16371.ravu na a ah se zlVnostenskym p'Od-

dorucením platební zápovědi (§ ?94 V) ťk 

ia~:~ !s~~}.~~~~ů~t~~~,t 3 '~Otzůsbtalo;tníh~~'s~~l~u, YZ:~~k:~b~-~~~d~ ~~!:; 
,ze a o anka uvedomtla ipozůstalostní soud o za-
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bavení vkladu, není nahrazen'O doručení uvedené zápovědi pozústalost
nhnu soudu jak'O poddlužníku Č. 14043. 
nebyla-li platební. zápověď co do vkladu složeného pro pozůstal'Ost 
u soudu řádně doruče'na pozůstalostnímu soudu, není vůči tomuto soudu 
účinná; nerozhoduje, že pozůstalostn'Í soud n~řídil bance na její ozná-

\ mení o zabarvení vkladu, aby exekuci při depositu po-znamenala č. 14043. 
byla-li peněžitá částka, složená podle § ·1425 OIbč. zák. _pro pozůstalost 
u _ pozůstalostního soudu, exekučně zahavena :několika věřiteli, jest na 
pozůstalostním soudě, aJby Ipod -následky zmatečnosti rozhodnutí o vy
dání deposita postoupil depositum exekučnímu soudu (čl. XVIII uvoz. 
zák. k j. n., § 44 j. n., §§ 51, 307, 329 ex. ř.), a bylo-Ii· v pmině složené 
čágtky povolenú věřiteli p'Ozůstalosti oddělení jměni (§ 812 "''obč. zák.), 
aby to exekučnímu soudu oznámil ,č. 16615; srov. č. 6702. 
lékárenský podnik je předmětem .pozůstalostního řízení č. 16923, 17003. 
I když byl'O sjednáno pO'jištění kapitáiu ve prospěch majitele nebo do
ručitele p'Ojistky, patří pojistná částka takovéto Ip,ojistky zásadně buď 
do pozůstalosti pojistníkovy, nebo podléhá aspoň po,zůstalostním po-
p1atkum Č. 16526. . 
tvrdí-U doručitel pojistky, která zni v jeho prospěch, že on má nárok 
na pojistnou částku, jest povinen dokázati kromě způsobu nabytí držby 
pojistky zejména i t'O, že pojistník pořídil jednáním mezi živými o svém 
nároku v 'jeho prospěch č. 16526. . 
pojistka není pravým cenným papírem znějícím na majitele .nebo doru-
čitele (au porteur) Č. 16526. 
odevzdal-li otec jako pojistník před svou smrtí životní pojistku třetí 
osobě v úmys;lu darovati tuto pojistku ~vému dítěti, jde o darování 
mezi živými č. 15386. 
byla-li tato životní pojis,tka v době dárcova úmrtí v- rukou třetí osoby 
jako zmocnitelky a uschovatelky, zřízené pro obdarované dítě, nepatří 
do pozůstalosti dárcovy Č. 15386. 
zásada třetiho odstavce§ 133 zák. Č. 501/1917 se týká jen vnitřního po" 
měru mezi pozůstalostními zájemci (dědici a věnteli po-zůstalosti) 
Č. 14956. 
pr'O 'Otázku, zda .pojistitel jednal při výplatě pojistky obmyslně, nemá 
zásada § 133, odst. 3 zák. o ]Joj. sml. č. 501/1917 ř. z. významu č. 14956. 
mezi předpisem § 133, odst. 3 zák. o poj. sml. a dosa'vad neúčinným 
předpisem § 151 řeč. zák. (č. 501/1917) neni rozporu Č. 14956. 
jak se má zachovati pozusta1óstní soud, jestliže mezi přihlášeným dě
dicem a pozltstalými, kteří se k pozústalosfi. 'nepřihlásili, je sp'Orné, zda 
nějaké jmění patří do pozůstalosti č. 1538'4. 
útraty pohřbu jsou především dluhem pozltstalosti č. 16940; smv. 

č. 14000. 
sp<áva pozůstalosti (§§ 127, 145 nesp. pat): náhradni dědic jest již 
před uskutečněním dědického nápadu oprávněn podávati návrhy nebo 
stížnosti co do správy pozůsta'\osti' Č. 14305. 
vykonavatel' poslední vůle jest 'Oprávněn -navrhnouti, aby pozůstalostní 
'Soud ustanorvil Siprávce pozůstalosti,- a p,odati r.ekurs proti usnesení, jímž 
byla svěřena správa pozůstalosti dědici, jeni podle jeho názoru ,nebyl 
povolán zůstavite-lem podle posledni vůle za dědice č. 14305; srov. 

č. 8712. 
byla-H správa 'Pozůstalosti svěřena přihlášenému dědici, může soudní 
správa býti povolena jen podle §§ 381 a 'násl. e:x. ř., je-li osvědč,e'n-o lne-
bezpečí Č, 14478. 
byla-U správa pozůstalosti před podáním ,odporujících si dědických při-
hlášek svěřena některému z dědiců, lze povoliti k návrhu odpůrce dě

. dicova soudní správu p-ozůstalosti jen podle § 127, odst. 2' nesp. pat. 
č. 15210; srov. Č. 9892, 10864, 3061. 
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obstarávání správy a zastoupení pozůstalosti zřízeným opatrovníkem 
pnzůs.t.alost~ nelze kllásti na roveň správě a obstarávání podle § 145 
nesp. pat.c. 15210. 
není nezákonností, zřídil-li pozůstalostní soud společného správce po
zltstalosti, jestliže rpřihlášení dědi.ci, jimž byla správa pozůstalosti svě
řena, nemohli se dohodnouti o způsobu správy Č. 15667. 
není-li podnik převIádající součástí pozůstalostníhn jmění, 'nemusí sou
dem ustanovený správce pozůstalosti (sek-vestr) býti bezpodminečně 
odbo·r:níkem v užším smyslu v 'onom odvětví, jehož se týká podnik, 
musí však míti potřebné kupecké znalosti, <liby mohl vésti i správu a 
dorzor na tento podnik Č. 15911. 
opatrovník pozůstalosti neujaté viz též rozh. Č. 17112 
níže (opatrovník pozůstalosti podle § 811 obč. zák.). 
pokud nebyla dědická :přihláška pozůstal'Ostním soudem přijata, muze 
býti dědic, ,který podal .přihlášku, ustail10ven opatrovníkem pozůstalosti 
pro- spor Č. 15252. . 
působnost opatrovníka, zřízeného neujaté pozůstalosti ve sporu proti ní, 
nepřestává tím, že se k pozůstalosti přihlásil dědic a že byla jeho dě
dická přihláška ,přijata na soud, nýbrž opatrovník zůstává zákonným 
zástupcem pozůstalosti, dokud přihlášený dědic sám nevstoupí do sporu 
Č. 14031; srov. Č. 12554. 
opatrovníkovi, ustanovenému neujaté pozůstalosti, přísluší i správa a 
zastoupení pozůsta'losti- č. 155.47; srov. č. 16653. 
ustanovil-li pozůstalo8tnÍ soud opatro'V1níka neujaté pozůstalosti. nena
~ývá dědic, jehož dědická přihláška -byla později přijata na souď, avšak 
Jemuž nebyla svěřéna správa pozůstaIO'sti, opráv:nění, zastupovati po
zůsta'}ost ve sporu před soudem a nevylučuje ze zastupování opatrov
níka pozůstalosti č. 16653. 
opatrovník po'zůstalosti pudle § 811 ob,č. zák.: ustano
vení opatrovníka p.ozůstalosti podle § 811 obč. zák. ná,leží zásadně po
zůstalostnímu soudu Č. 17112. 
i tehdy, -když pozůstalost nebyla pro nedostatek jmění projednána (§ ·72 
nesp. pat.), náleží 'P o z ů s t a I 0-8 t ním u soudu usta'noviti opatrovníka 
pozůstalosti .podle § 811 obč. zák. Č. 17112. 
jen tenkrát, jsou-li tu .podmínky § Sl c. ř. s., jest k ustanovení .opatrov
níka po.zustalosti podle § 811 o:bč, zák. oprávněrn p-rocesní soud Č. 17112. 
oprávně,ní správ,ce viz níže: schvál,ení pozustalost
níh,o soudu. 
rozsah správy viz níže: schválení pozůstalostního 
s Ů' udu. 
pouhá správa pozůrSta,losti, -svěřená dědici podle § 145 nesp. -pat. ne
zakládá ještě volné nakládání dědice s jedno.tlivými kusy po.zůst~losti 
ve smyslu § 822 "bč. ,zák. Č. 16813; stejně Č. 6393. 
schválení p'ozůstalostního -soudu: -předpis § 145 nesp. 
pat. ."yy~aduj:, soudního S'chváleni nejen k úkonům tam urvedeným, aie 
1 'v Ji'nych pnpadech, kde jde o důIežité opatření při správě .pozůsta
losti Č. 14522. 
má-li býti v zájmu neodevzdané poz;ůstalosti podárna žaloba na jednoho 
z -několika správců pozůstalosti, ,}ze uděHti pozůstalostní svolení k po
dání 'žaloby druhému ze správců; jde tu o koHsního opat,rovníka podle 
Obdo~y §§ 272, 280, 282 obč. zák. a o důležitý úkon podle § 145 n.sp. 
pat.c. 14522. 
přihlášení dědici, jimž podle § 145 nesp. -pat. lbyIa svěřena správa po
zůstalosti, nepotřehují schválení -pozůstalostního soudu ke zrušení slu-
žebnfho poměru zůstavitelova zaměstnance é. 14167. . 

Po'ZltSta10St 
545 

správce obchodního podni!ku, ,patří~ího do .pozůstalo~~i, ,?ení ~?právněn 
prodati bez schválení pozů~talost~lho '50u~u k"~nce~arske,, zanzeni pa
třící k podniku ani tehdy, prevzal-h uvede ne zanzen~ zamestnanec pod
niku na úhradu mzdového nároku č. 16307; Sr,ov. c. 16813, 6393. 
ú čet spr á v cep o Z"Ů s tal o s tj: ci. tehda, -byla-li správa pozůsta
losti svěřena společně několika dědicům (§ 145 nesp. pat.), ,může po
zůstalostní soud proti vůU menšiny uděliti zmúcnění k vedem sporu z~ 
pozůstalost z'bývajícím dědicům, jimž byla svěřena správa pozůstalosti 

Č. 16342. , tl' (§ 810 b' přihlášený dědic, jemuž byla svěřena správa ~o~us a ?stt . ? c. 
zák. a § 145 nesp. pat.), jest až do odevzd~m P?zust,alosh povllle~ 
podávati z její správy ú"čty, a to i t~hdy" ~dy~ ,pozustala ,:dova, ~t~ra 
podala dědickúu přihlásku, provozuje lekarnwkou konceSI v,dovskym 
právem (§ 15, odst. 2 zák. Č. 5/1907 ř. z.) .č. 17003. '. 
ú tra t y o op a t r 'O vn í k a p o z Ů s tal o s tl: utrat~ opatrovnt~a po: 
z11stalosti, na niž ,byl pozděJi ,prohlášen konkurs, neJso~ poh'led~~ka~l 
za podstatou (§ 49, č. 1 kon~. ř.) ani tehdy,. kdyz,p'red vyhl~~emm 
konkursu spravoval a hospodanl s pozitstalostmm Jmemm, lez .prlot'lldl? 
do .konkursní podstaty, a když 'ony útmty dospěly až za konkursu, ]ehoz 
.prohlášení o-patrovník sám navrhl Č. 16863. , ' o 

op r á vně n í k e s por u, ve d e'll í s por u, z a s t o u p e n.l .p o z u
s t a los t i a p.o- d.: týká-<li se za,ž~ova'~á pohle~~vka 'Podn~ku. vede~ 
ného nadále pod firmo-u zemřelého zustavl~ele na ucet pozůstalostt! nelll 
závady, aby nebyla žalována pozůstalost Jako kupec pod touto fIrmou 
Č. 14356. , . cin h 
má-li býti v zájmu neodoevzdan~ pozůstc:l~~ti po~ána zal?,ba na J,e o, ,o 
z 'několika správců pozustalostl, -lze udehh po,zustalostm svolem k po
dání žalOby druhému ze správců; jde tu o kolisního opat,rov,níka podle 
obdoby §§ 272, 280, 282 obč. zák. a o důležitý úkon podle § 145 nesp. 
pat. Č. 14522. • , . d . I' t' , . • 
i když se dědic vzdá opravných prostredku proh 'ů' evzdacl 18 ,1n~, .lesl 
pozůstalost pravoplalně -odezdána teprve doručením odevzdacl ~lS!tny; 
před tímto do,ručením lze žalovaŤil .pozůstalost, zastoupenou dedlcem 
-bezvýmil1ečně se přihlásivším Č. 15052. . 
ani věřitel pozůstalosti, ani zákonný dědic, )en~ se .k pozůstalostt ~e
.přihlásil, nejsou oprávněni k r:ku"rrsu :do znz~m kohS:ll1ho .op~trov,nlka 
pro pozůstalost ve sporu, v nemz 'neJsou am stran-ou, ant zastupcem 
stran.yč. 15547. . ',. . 
předpis § 160 o:bč. zák., podle .něhož jest .pokládah d~tt, zrozene .~ man
želství ,neplatném za manželské, nevěděl-li alespoň leden z vrodlc~ bez 
viny o' překážce manželství, platí obecně, ať neplatno~t ma~z~l~tvl sp~
čivá 11a jakýchkoliv důvodech; dítěti z takového manzel~tvl, lez se při
hlásilo k dědidví, nelze odepříti zastoupení po-zůstalostt ve s.poru, ve-
deném proti pozůstalosti třetí ,osobou Č. 15590. v" . 
zemřela-li za rozepře strana, zastoupená v a?vokáte:n, a' nepn,hlásl~:h s~ 
ni.kdo k pozůstalosti po zůstaviteli}a dedlc.e, nem o;patrov~lk, znzen~ 
k hájení· prá".T pozůstalosti, oprávnen podati opravny prostredek proh 
rozsudku Č. 15149. . 
věřitel pozůstalosti (odkazovník) není 9právn,ěn k re~ursu. P!0!i usne
sení, kterým ,nebylo ipov~leno .. ~dděle~!. pozustalost\mh? )menl podle 
§ '812 obč. zák. ve prospech JIneho ventele pozůstalostt c. 15547. 
'oprava v označení sporné strany tak, že na míst~ ~emřelé" s!rany ~e 
uvede jako strana její pozůstalost řádně ~astoupe'lla, Jest mozna v kaz
dém období' rozepře též z úřadu, třebaže byla 'za sporu vozůstaJ:ost ta 
údevzdána dědicům ,č. 15809. 
žalovaná pozůstalost byla řádl~ě ye .sp?'fU zas!oupen.~~ byla-li žaloba 
podána ,na osobu zbavenou svepravnosti a zem-relou JIZ před podáním 
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žaloby, ,?or~č"en'a jejímu opatiovflvkorvi, jehož pozůstalostní soud ihned 
po dorucem za~oby ustanovil též opatrov>níkem pozl.tstalosti po zemře
Iém opatrovancl Č. 15809. 
pro otáz.ku, zda- je ž a lov a III á poztlstalost řádně ve sporu zastoupena, 
rozhoduje stav v době zahájení rozepře (§ 232 c ř s)· stačf ... .. 
z~:,tu~ovali dědici, kteří se k pozl.tstailosti, té .přihlá~ili' a jehchž dědick~ 
pnhlásky byly na soud v době zahájení rozepře přijaty č. 15733. 
zmateč~ost roz'Sud~u vydaného proti Ipozůsta},osti podle žaloby podané 
na pozllstaIost po Jejím pravoplatném odezdání dědicům Č. 15837. 
P:? n~r~k z pracovního poměru proti zaměstnavatelově pozůstalosti jest 
pnslusny pracovní soud č. 13724 .. 
třebas ... P?ZŮSt~105t nei?otřebuje k vedení spo.rů, v nichž je žalo~ána 
z~o~nem pozus!aIo5t~lho soudu, není takové zbytečné zmocnění zma~ 
tec~n~ nebo ,nezakonne (§ 46, odst. 2 zák. č. 100/1931), ani jím není 
vyresena. otáz<ka, kdo hradí náklady právního zastoupení ,podlehlé PO" 
zOstaJosti Č. 16820. 
proti odkazovníkovi jest přípustná určovaCÍ žaloba o neplatnosti závěti 
joo za předpakladO § 228 c. ř. s. Č. 15148. 
o~kazov.nik n~.m~ ;nárok, aby správa Cl! obstarávání pozltstalosti byly 
prenechány pnhlaslvšímu se dědid a nepřísluší mu v té oázce rekurs 
Č. 15547. ' 
odk~zovník nenab,ývá od'kázané pohledávky (:legatum nominis) již zů
starv.lte19vou ~mrtí va-pozůstalost jest až do jejíhO' odevzdání dědici 
opravnena k zaIobe o zaplacení dotčené pohledávky č,. 16817. 
proje~á~í Po,zů-sta1osti (ř Í'z e fl í) viz též hesla: s -ll h s t i t u c e f i d e i
,k oml s a r fl I, U sed J o s t stře dní vel i k o s t i. 
zákonu jest dzí instituce pro'jednavatele pozůstalosti Č. 13-191. 
eálv;i2~ovaha zapečetění (závěry) pozůstalosti (§§ 43 a dal. nesp. pat.) 

~a z~pečetěJ1-Í ;poz~st~l~sti, záležející z vkladnfch nebo spořite"ních kní
z:k, lest .'?a~lavd~tl i, l~Jich vinkulaci, projevující se tím, že se ono po
::ustalostm Jmem dava soudním zákazem pod zvláštní dohled soudu 
c. 17125. 
nU"tn~u -po.dminkou :ouodní ~inkulace cenn$'ch papírů jest, že byly ony 
cen~e ~paplry v dobe zustavltelovy smrti v jeho držbě Č. 17125. 
nem ..tre~~, a?y u ~oudu byla podržena a uschována celá kniha, v niž 
na neknbka lIstech Je napsáno .poslední pořízení č. 13255. 
stači, vu10ž!-li ,se u soudu právě jen listy, jet obsahují poslední pořizení; 
.n:potr~buJe-h -so,?d o~sah 'IDnihy (památnHm) k v-ýkladu -poslední vůle 
;uv~t~vl,t~l,Q'vy, ma povmnost ji vrátiti předkladateli, aniiŽ by- potřeboval 
r~'SIÍ1 otazku, zda předkladateli kniha skutečně do vlastnidví patř' "'1' 
11lC Č. 13255. I, Oll 

'Ve věce~h -pozůstaJ.ostních jest soudci (nikoliv aktuá-rovi) vyhrazeno roz
h?dov.atl o ~porných otázkách právních; spornou jest věc, když účast-

- _ mk vyslovne odrporoval návr-hu jiného účastníka č. ,13981. 

11!anže-l ..ručí, za _út~aty . pohř.bll své n;an~elky z důvodu své zákonné po
vmn~sh ~§v9~ obc:,. zak.) len podpume, t. j. tehdy,. není-li tu pozů-sta
lostmho lmem a dediců č. '.16940. 
;~ proj;,dn~ní~ pozústalost~ ca. do substitučního j~ění (§ 608 obč. zák.) 
J~st :p:,slllsnym soud, jenž projednal pozllstalost po pů'Vodním zůsta
VitelI c. 14274 .. 
nesta~í, že v zůstavite-l uStanovil sám určitou osobu substitučním opa
trovmkem c. 14305. 
s~hsvt.ituč,?ropatrov:ník může býti ustanoven __ ien s'oudem, jest pak účast
nIk- nZ€nI a lest ,ho- slyšeti' o ,;návrzích dědiců' Č. 14305. 
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jak se má zachovati soud pozůstalostní, jes'tliže mezi přihlášeným- dědi
cem a po,zůstalýmj, kteří se k pozltstalosti nepřihlásili, je sporné zda 
nějaké jmění patří do po.zůstalosti Č. 15384. - ' 
není nezákonností, by'l-li podle' § 136 nesp. pat ,od-kázán na pořad 
práva věřitel, jenž mě1lpro svou ·pohledávku exekuční titul Č. 15547. 
neslyšel-:li pozůstalostní soud 'v Hzení pozůstalostním nepominutelného 
dědice proto, že o něm nemohl vůbec vědětC nestalo se řízeni zma-
tečným č. 15025. . 
ochrana nesvéprávného- nepominutelného dědice pozůstalostním soudem 
v nesporném řízení se týká jen číseln.ého vyměření povinného dílu a jeho 
zajištění č. 16006. 
výklad závěti., uzna,né účastníky pozů~talostníh-o řízení, a otázka pří
pustnosti fideikomisární substituce stanovené zůstavitelem v závěti ná
leží do pozůstalostního řízení a nelze v něm zn.ova mzhodovati 'o otázce 
rideikomisární substituce, byla,..li již pravoplat.ně zřízena Č. 16403. 
dědic bydlící v cizině byl v pozftstalostním řízení řád-ně zastoupen, 
třehaže jeho podpiS na správné jinak plné moCi dané zma.cněnci nebyl 
supe-rlegalisován č,' 16460. 
není věcí soudů řešiti otázku, zda má obsah knihy, obsahující na ně
kterých Hs-tech pos-lední pořízeni, význam památkový nebo paleogra
fioký Č. 13255. 
pro pohřební útraty, útraty nemoci a jiné pohledávky, za něž děti od
povídají, není věřiteJi. vyhrazeno zástavn'Í právo na pozůstalostním jmění 
Č. 14000. 
není úkolem soudu, ,ahy se staral o zajištění útrat pohřbu, nemoci a 
jiných po'hledávek, za -něž dědic ručÍ' Č. 14000. 
pozůstalo.stnÍ soud není oprávněn zkoumati místopřísežné seznání jmění 
(§ 114 nesp. pa!.) v tom směru, .da jest úplné, nýbrž má projedrrIávati 
jen o jmění, jak je uvedeno v sezm:amu, a je odevzdati č. 14006. 
rozhodnutím ,nižších soudů, jímž bylo účastníku pozůstalostnfho řízení 
odepřeno nahlédnouti do spisů, týkajících se pozůstalosti, byl porušen 
zákon v § 34 zák. Č. 100/1931 a v § 219 c. ř. s. Č. 14096. 
nemůže rozhodnouti o platnosti manželství zůstavitelova ani jako 
o otázce předurčující Č. 15590. 
pozůstalostní soud není oprá'Vněn, aby v nesporném řízení zprostil po
vinný díl nepominutelného Inezletilého dědice -omezení svěřenským ná
stup.nidvím, nafÍzeného poslední vůlí zůstavitelovou Č. 16006. 
v pozůstaJŮ'stním řízení o návrhu na prohlášení fideikomisMní substituce 
za neplat-no-u jsou všechny osohy, jichž se fideikomisární substituce týká, 
oprárv,něfl!Y k opravným prostředkům proti rnxhodnutí o dotčeném ná
vrhu č. 16403. 
pozůstalostni soud není ,povolán razhodnouti -o tom, zda zaniklo ome
zení vlastnického práva zákazem zcizení nemovitosti, zapsaným na' ne
movi,tosiJi připsané společně- oběma mamželům jako spoluvlastníkům 
podle dědické smlouvy, kterou bylo zároveň zřízeno- svěřenské náhrad
nictví (fideikomisánní substituce) č. 16625. 
děd i c k é při h 1 á šky: dDkud určitá os'oba nepodala dědickou při
hlášku, není účastnicí ,pozůstalostního- řízení a .není oprávněna k rekursu 
proti rozhodnutím _ soudu č. 16392. 
nejde o potvrzující usnesení rekursního soudu (§ 46, odst. 2 zák. Č • .100; 
1931), odmítl-li rekursní soud návrh na projednání pozůstalosti i dě
dickou přihlášku pro nedostatek .stěžovatelo-va oprávnění k rekursu 
i k 'Ilá'vrhu, ježto jej nepokládal za úča,stníka řízení (§ 6 zák. č. 100/ 
1931), kdežto soud prvé stolice rozhodl '0 uvedených návních zamí
tavě, pro-tože _neuznával svou příslušnost k projednání pozůstalosti 
(§§ 24, 25 nesp. pa!.) Č. 16392. 
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dědickou přihlášku, která má jinak předepsané náležitosti (§ 122 nesp. 
pat.), nelze .odmítnouti proto, že domnělý dědic nemá podle tUtZem
skéhn právrního řádu dědické právo po zůstavi1:elí, a nutno ji při
jmouti na soud, pokud -tu jsou ostatní podmínky, jichž jest třeba ;k za
vedení pozůstalostního řízení Č. 16392. 
kdy smí soud odmítnouti dědiokou přihláš1Gu Č. 14478. 
:přihlásilo~li se nemanželské dítě z e z á k o II a k pozůsta:losti po svém 
otci, jest přijmouti jeho dědickou přihlášku s ome:ením, že d.odartečně 
předloží průkaz o tvrzené legitimaci potomním snatkem sve matky 
se zůstavitelem Č. 14393. 
dědic, přihlašující se rk pozůstalosti, může ~e dovnlávati o z á r o ': e ň 
různých povolávacích důvodů jen tehdy, týkaJÍ-U se tyto- duvody r II z
n Ý ch častí dědictví č. 15026. 
komu jest přiděliti úlohu žalobce, a jak jest stanoviti pořadí sport). mezi 
jednotlivými přih.1ášenými dědici, odporují-li si dědické přihlášky ze dvou 
závětí a ze zákona a jedna z přihlášek se opírá o závěť s vnější for
mální vadou Č. 15096. 
dědkká přihláška k celé pozůstalosti se _nemůže opírati současně o zá
kon a o závěť, ledaže by se dědic pnhlásH ze zákona pod podmínkou, 
že závěť bude prohlášena za neplatnou Č. 16775, 
kdo nepodal dědickou přihláškou opřenou o zákonem uznaný delační 
důvod, není úča:stníkem poziistalostního řízení (§ 6 zák Č, 100/1931 
Sb.) a není op1'ávněn ok rekursu ani proti nařízení soupisu pozůstalosti, 
ani proti odkázání na pořad práva s pohledávkami proti pozftstalosti 
Č. 16775. 
;při bezpodmínečném přihlášení se k dědictví zaniká dědicův dluh vůči 
pozůstalosti konsolidací již podáním dědické prohlášky Č. 16703, 
jednostranné prohlášení dědice, že se vzdává dědických náwkťt Ve pro
spěch ostatních dědiců, je pok,ládati za .odmítnutí napadeného dědictví 
(§ 805 oOč. zák.) Č. 16821. • 
jednostranné prohlášení dědice, že ~e vzdá-vá děd. nárokft ve prospech, 
oiStatních dědiců, lze učiniti jen, dokud ne:byla jeho dědická přihláška 
přijata na soud č. 1682l. 
dědickou přihlášku, přijatou na soud, nelze odvolati ani dodatečným 
odmítnutím dědictví ve prospěch' určitýCh osob Č. 16821. 
dědickou přihláškou, kterou podal dědic za svého života, je" přihlašo
vatelftv dědic po jeho smrti nastupující (§ 537 obč. zák.) vázán a není 
oprávněn podati nov-ou dědickou -přihlášku z důvodll dědického práva 
přihlášeného dědice Č. 17141. 
pokud nebyla přijata dědická přihláška pozůstalostním soudem, lze usta
noviti dědice, který podal .přihlášku, opatrovníkem pozťlstalosti pro spor 
Č. 15252. 
(§§ 125, 126, 136 nesp. pat.): třebas rozsudek, vydaný ve sporu o ne
platnosti závěti, se týká též odkazovníka, nelze na něho pm nedostatek 
podmínek podle § 1! c. I. s. podali žalobu podle §§ 125 a 126 nesp. 
pat. Č. 15148. 
střetly-li se dědické přihlášky vzdálenějších :příbuzných zůstavitelových 
s dědickými .při hláškami jeho bližších příbuzn)/ch, jest :na pořad práva 
odkázati příbuzné vzdálenější č. 15207. 
slyšení účastníků podle § 125 nesp .. pat. nemusí se státi soudem samym, 
stačí, že se stalo notářem jako soudním komisa{em ,č. 15582. 
neuznává-U dědic platnost odkazu a nehodlá-li jej splniti, musí odka
zovrník své nároky na odkaz uplatniti pOřadem práva; .nelze ani obdo
bou § 125 nesp. pat. odkázati odkazovnfka na pořad práva, tím méně 
pod sankcí § 125 nesp. pat. č. 15695. 
dědic se může za podmínek § 228 c. ř. s. domáhati zápornou žalobou 
určovací určení, zda. pOSlední pořízeni obsahuje -platné ustanovení od
kazu Č. 156.95. 

Pozůshilost 
549 

pozústalostní soud lielDuze rozhodnouti o platnosti zůstavitelova man
želství ani jako o otázce předurř.ující Č. 15590. 
předpisů §§ 125, 126 nesp. pat. nelze užíti, jde-Ii mezi dědici, o spor 
o přednostní odkazy Č. 15745. 
je-oH mezi dědici spor o přednostní odkazy, jest dědice odkázati na 
.pořad práva bez určeni -procesního postaveni nebo lhůty č. 15745. 
nejde o odporující si dědické přihlášky podle § 125 nesp. pat., přihla
šuje-li se část dědicft z testamentu jednoho, část dědiců pak z testa
mentu jiného, když oba testamenty ustanovují stej-né dědice se stejny-mi 
podíly Č. 15'145. 
zmatečnost usnesení (§ 41 h) zák. č. 100/1931), jímž pozdstalostní 
soud odkázal Jednoho z účastníků pozftstalostního řízeni, z nichž nikdo 
dosud nepodal dědické přihlášky, na pořad ,práva k tornu konci, aby 
dokázal svoje dědické právo bez udání, 'koho a oč má žalovati č. 16357. 
dokud nedošla ke kolisi dědických přihlášek domnělých dědiců, nelze 
rozhodnouti po-řadem práva ·0 dědtickém právu Č. 16357. 
není nezákonností, byl-li podle § 136 nesp. pat. odkázrun na ,pořad práva 
věřitel, jenž měl pro svou pohledávku exekuční titul č. 15447. 
ulo-žil-li zůsta'vitel testamentárnímu dědici, aby tehdy, prodá-li zdědě
nou nemovitost se zařízeny-m podnikem za kupní cenit převyšující urči
tou částku, vyrp1atil .převyšující část odkazovníkům- (zustavitelovým dě
tem), vztahuje se dědicův závazek vyplatiti odkazovníkům onu část i na 
případ, kdy z,dědě-ná nemovitost by,la prodána v exekuční dražhě 
Č. 16365. 
před podáním dědické přihlášky směřuje .uárok na S!plnění splatného 
odkazu zpravidla proti pozltsta.-Ios-tij je-li však odkazem obtížena ,určitá 
osoba, jest podmí-nkou nabytí ,práv z odkazu podání dědické přihlášky 
touto osobou; dokud se tak nesta:lo, nelze upla.tniti nárok z odkazu ani 
proti -pozůstalosti: č. 15624. 
právní postavení odkazovníka při odkazu pohledávky (legatum nominis) 
Č. 16817. 
ode v zdá ni: výrokem pozftstalostního soudu, že s jeho hlediska není 
závady, -aby část pozůsta:losti nebyla vydána dědicttm, jest odstraněna 
závada s hlediska § 2,8 nař. Č. 278)1915 Č. 13512. 
každý z -několika dědicft, jimž byla ·pozůstaiost odevzdána, jest opráv
něn domáhati se vydání části cenných papírů na tom, u něhož byly 
pro pozůstalost s.Joženy Č. 13512. 
pokud jest cenné papíry pokláda·ti za věd dě\!itelné Č. 13512. 
před odevzdáním pozůsta:losti nelze započítati dluh zůstavitelův na po
hledávku dědicovu, aniž záleží na tom, zda se jčdic přihlásil s dobro
diním inventáře, či bezpodmínečně Č. 14834. ' 
nepominutelný dědic, jehož právo byla: odevzdáním pozůstalosti poru
šeno, může se domáhati nápravy jen řádným sporem, i když odevzdání 
pozftstala:sti se nestalo pravoplatnfm Č. 15025. 
t když se dědic vzdá opravných prostředků proti odevzdací Hstině, jest 
pozůstalost platně odevzdána teprve doručením odevzdací listiny 
Č. 15052. 
před doručením odevzdací listiny lze žalovati jen pozůstalost, zastou
penou dědkem č. 15052. 
odevzdací listinou byla povolaným dědicům odevzdána veškerá pozft
stalost, zmímá nebo neznámá, jako celek č. 150531

• 

byla-li pozůstalost již odevzdálna dědici (hansmittentovi) a objeví-li 
se po jeho smrti další pozLt-stalostní jmění, nejde o případ transmisse; 
nově se vys-kytnuvši jmění nelze v tomto případě považovati za ležící 
pozftstalost Č. 15053. 
by-la-li .pozůstalost již pravoplatně odevzdána, nemůže dědic žádati ani 
jménem zůstavif~lov)lm, ani jménem jemu již odevzdané pozůstalosti 
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o knihovní vklad práva zástavního pro pohledávku, patřící zůstaviteli, 
nýlbrž jen jmén"em vlastním č. 15494. 
ručení spoludědice, jenž převzal aktivní i pasivní pozltstalost podle 
i1wentáře, za ,dluh pozůstaIostní neuvedený v inventáři Č. 14685. 
odevzdání věci i II rec r e d i t j. a předpis § 367 obč. zák. Č. 14820. 
odevzdání pozůstalosti »iure crediti« tvoří jen titul k nabytí vlastnictví 
singulární succesí č: 14820. 
komu byla odevzdána věc iure crediti, ač věděl, že zitstaviteI nebyl 
jejím vlastníkem, nenabyl k ní odevzdáním iure crediti vlastnického 
práva, prodal-Ii věc 'kupiteli, 'který o tornO' ;nedostatku věděl, nenabyl 
vlastnického práva k věci ani 'kupíte.! č. 14820. 
ani vyznačením obsahu v odevzdací listj'ně se dědická dohoda nestala 
opatřením (rozhodnutím) dviLního soudu podle § 1, Č. 6 eiX. ř. Č. 15265. 
o cl děl e n í j"ll ě"ll í (8 e 'P a r a ce): :není-li mezi dědici sporu o tom, 
zda peněžitá částka patří do pozůstalosti čili nic, nemůže alni věřitel 
pozťtstalosti, jemuž byla pov.olena separace rpozťtstalosti, žádati, aby 
tato částka byla sla-žena u soudu č. 15446. 
jde o zmatečnost podle § 41, odst. 2, písm. g) zák. č. 100;1931, 
nebyla'-Ii účastníkťtm pozustalostního řízení dána přHežitost, aby se pro-
hlásHi o návrhu :na oddělení pozůstalosH č. 15547. . 
zpusob složení jistoty, jímž možno odvrátIti ~naváené oddělení pozů
stalosti od dědicova jmění (§ 812 obc. zák.)č. J6814. 
v otázce, v čem má záIežeti jistota k uvedenému účelu daná a jakým 
způsobem jest ji dáti, jest se říditi předpisem § 56 c. ř. s. Č. 16814. 
dědická dohoda: proti projevené pořizovatelově vuli nemuže 
býti svěřen.ské ·nástupnktví zrušeno ani dohodou předního dědice s ná
stupníkem Č. 16765. 
dodatečné projednání (§ 179 nesp .. pat.): jakékoliv řízení 
pozůstalostního soudu o novém jmění dodatečně vyšlém najevo, pokud 
přesahuje meze vy.tčené §em 179 nesp. pat., je z mat e·č.n é Č. 14603. 
nově se vyskytnuvší jmění Lnelze pokládati z a 1- e ž í cíp o z ů s t a -
los t Č. 15053; ,v témž smyslu Č. 458. _ 
tra n s m i 's se: by.la-"'lti pozůstalost již odevzdána ,dědici (tmnsmitten
tovi) a objeví-li se po jeho smrti další ,pozůsta-Iostní jmění, nejde ů při
pad tmnsmisse Č. 15053, 
dědické poplatky: pro otázku, do jaké výše jest při žtvotním 
pojištění pojiŠťovna oprávněna zadržeti si pojištěnou jistinu jaJko zá
ruku za dědické poplatky, rozhodují předpisy .platné v práv,ní .oblasti, 
kde má pojišťov.na sídlo a kde je proto poviJnLna konat.i platy, nikoli 
předpisy platné v místě, ,~de se projednává pozůstalostj to platí 'i v po
měru k Slovensku Č. 15897. 
jednotlivé nemovitosti náležející do pozůstalosti neručí nedíln~ za po
platky pro' úmrtí vyměřené z převodu nemovitého jmění v celku, ný1brž 
pouze za část p.oplatků n.a ně připadající Č. 16215. 
kdy jest pojišťovna oprávněna zadržeti z .pojištěné sumy částku při
padající na dědkké poplatky č. 16526. 
i tehdy, bylo-Ii pojištění kapitálu sjednáno v prospěch majitele -nebo 
domčltele pojistky, podléhá zásadně pojistná ·částka z takovéto pojistky 
pozůstalostním poplatkům Č. 16526. 
a ex e k u ce: hyla-li povolena exekuce p~oti pozůstalosti zákazem po
zůstalostnimu soudu poukázati jmění dlužné pozůstalosti, ač v den po
volení exekuce pozůstalost již neexistovala, ibyv.ŠIÍ. pravoplatně u.kon
čena odevzdáním pozůstalosti, nemohla exekuce proti pozůstalost,i býti 
bez·e všeho provedena proti dědici č. 13229. 
vymáhající věřitel nenabyl povalením exekuce ,proti pozů-stalosti záka
zem .pozůstalostnímu soudu .poukázati jmění ,povinné pozustailosti zá
stavního práva k pozůstalOistnímu jmění, které bylo již odevzdáno dě-
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dici a hylo pro něho v depositu poručenského. soudu, a poručenský soud 
byl oprávněn vydati dědici veškeré jmění .pro něho soudně uschované 
,nehledíc na exekuci 'proti pozústa'losti Č. 13229. 
,byla--li v době, kdy bylo .vydáno ~~nesení P?v.ol~jící. exekuci na ~?z~
stalnstní nemoV1ieost, 'pozustalost liZ odevzdana Jen. Jednomu z pnhla
šených dědiců, který 's~ takto ~tal jediryým. -právním držitel~m a na~~~ 
rán-lim vlastníkem pozustalostm :nemovltosh, bylo usnesell! pOV'O!U1ICl 
exekuci doručiti jen jemu a ·nikoliv i ostatním přihlášeným dědicům; 
tito nejsa-u oprávněni podati rekurs proti usnesení povolujícímu exe
kuci, učinili-Ii tak přece, jest jejich rekurs odmítnouti Č. 13657. 
p-ozftstaIostní soud není oprávněn zmocniti notáře) aby vedl exekuci 
na nemovité jmění povinného k vymožení poplatků přiznaných znalcům 
v pozůstalostním řízení Č. 16025. 
a k o n k u r s: v konkursu pozůstalosti jest členům rodi:ny zůstavitele, 
kteří s ním žili až do jeho smrti ve společné domác,nosti, PS)llecha,t~ 
v domě patřícím do konkursní podstaty, nezbytné ohytné místnosti 
Č. 13954. . 
a po řad \p r á v a: rozhodl-li soud v pozůsta,lostním řízení o platnosti 
odkazu, jest jeho rozhodnutí zmatečné pod.Je § 1, písm. d) zák. č. 1001 
1931 Č. 15695. • 
nejde'-li o nároky uvedené v § 73 nesp. pat., nýbrž o nároky na pozu
stalostní jmění samé z titulu vlastnictví k pohledávce zustavitelo:vě, 
nelze -o nich ·rozhodnouti v pozůstalostnrím řízení, nýbrž jen pořadem 
práva Č. 15776. 
pozůstalost po příslušnicích cizích států (pravomoc tuzemského IPOZÚ

stalosuního soudu): pozůstalostní soud jest povinen z úřadu vyšetfitl~ 
zda nelni Ipozůstalostní věc odňata tuzemskému soudnictví č. 16024. 
byl-li zůstavitel přísIušníkem belgickým, j.'est projednání pozůstalosti 
o neknihovní pohiedávce zůstavitelově z·a tuzemským dlužníkem a roz
hodování ·0 sporných dědických nárocích přenechati soudu belgickému 
Č. 13554. 
opatření podle §§ 137 a 138 nesp. říz. záleží tu v tom, že soud dá 
příkaz tuzemskému dlužníku, by neplatil ,pozůstaJlpsti tak dlouho, až 
cizozemské úřady rozhodnou o pohledávce č. 13554. 
zrněna vzájemnosti podle §§ 23, 140 nesp. pat. o projednání movité po
zůstalosti rakouských státních příslušníků v poměru .k Spolkovému státu 
rakouskému, nastalá rakouským spolkovým zákonem ze dne 21. pro
since 1923, Č. 636 B. O. BL, záleží v tom, 'že bylo zrušeno jen právo 
cizozemského soudu (jiného než ·ra:kouského soudu) odporova-ti tak řeč. 
propagaci dědiců naléhajících na pr-ojednání movité po.zůst3llosti ,po CÍ
zincí, který má řádné bydliště v uvedeném státě, rakouským soudem 
a ndkoli ·pouze příslušným soudem cizozemským Č. 16408. 
československé soudy musí projednati mnvitou pozůstalost po rakDlls
s:kých státních příslušnících, kteří mají řádné bydliště v republice česko
slorve'nské, a Itesmí ji vydati .příslušnému rakouskému soudu jen ten
kráte žádají-li o projednání dotčené ,pozůstalosti československými 
soudy účastníci jsoucí v tuzemsku a podrobí-li se projednání tomu i za
hraniční (rakouští) účastníci, kteří byvše předvoláni vyhláškou (§ 24 
.nesp. pat.), .přihlásil1 dědické nátoky; a nesmějí přihlížeti k tomu, zda 
tomu rakouský soud odporuje č. 16408. 
není-li tu podmínek pro projednání movité pozťtstalosti p.o rakouských 
státních příslušnících československými soudy, má projednání pa-zůsta
lostil .příslušným rakouským soudem účinky i pro movitý majetek zůsta
v<itelův Jsoucí v tuzemsku č. 16408. 
byla-li žalována před československým soudem pozůsta:lost po rakous
kém státním občanu po vydání odevzdací listiny -příslušným rakouským 
soudem, je řízení zma,tečné (§ 7 c. ř. s.) bez zřetele na to, že pozll-
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stalostní jn;ění m~vité jsoucí v tuzemsku nebydo dosud rakouskému 
~~udu , voydan? . a ,ze nebylo, provedeno zajištění nároků tuzemských 
u;ast~lku a dedlckych poplatků (§§ 137 až 139 nesp. pat. a § 25 odst. 3 
zak. c. 278/1915 ř. z.) č. 16408. ' 
projedn~í pOzůstalosti po římskokatolických duchovních (faráře nebo 
beneflcla-tu): k tomu, ab~ pozůstalostní soud postupoval podle dvar. 
?ek z 25. dubna 1817, c. 1332, a dvor. dek z 30. července 1824 
c. 2027, se vyžaduje, aby správní úřady zjistily škody na famich bu~ 
dobách a náhradovou částku, ,aby zemský úřad oznámil pozůstalost
nímu soudu výsledek šetření a aby dědici :navrhli soudu ohledání"" a vy
šetřování dotčených škod č. 16295.-
neni-li tu 'podmíuek dvor. dekr. č. 1332/1817 a ř. 2027/1824, neni po
zltstalostm soud oprávněn -konati šetření o stavebních škodách rozho
~ovati o výši. náhrady a o jejím zajištění z poziistalostníh~_ jmění 
c. 16295. 
řízení !podle uvedených p,ředpisi':! lze zahájiti toliko před odevzdáním 
poztlstalosti dědicům č .. 16295. 
p~ společníku veřejné obchodní společnosti viz heslo: in ven t á ř P o~ 
zustalo-stní (rozh. č. 16236). 
P?kud jde, o nezák?'!,no~t (§ ~, odsl. 2 zák. č. 100/19:;1), jestliže po
zusta~ostm. sou~. v nzen! '0 p.ozuvstalo~ti po- .společníku veřejné obchodní 
~po~ecnostt ulozt-l ,spolec-nostl predlozem b;Iance s pohrůžkou »přimě
renych donucovaclch prostředkft« podle exeku'čního- řádu č. 17278. 

ležící viz. heslo: p o z Ů s t a I os t. 
POzůsWostnÍ dluh viz heslo: děd i c, .p o z U s t a I Ů' s t. 

poplatky viz hesla: pop 1 a tky, p oz us t a I os t (po zů stal ostn í 
poplatky). 

věřitelé viz hesla: dědic (ručení), oddělení jmění, pozůsta
lost. 

POzůstalý ~anž~l ,odpovídá za útraty pohřbU :své manželky z d~rv-odu své zákonné 
'P'ovmnosŤ! (§. 91 o-bč. zák.) jen p' o d p ů r ně t. j. jen. tehdy neni-li tu 
pozustaIostního- jmění a dědiců č. 16940.' , 

Požární náhr~da viz též . .hesl~.:v :p,o j i š t ě II i sml-u v -fl í (p o žár ní). 
v s e o b e c fl. e: PO]lst'ovna se může kdykoli vzdáti účelového věno
vání požární :náhrady č. 13219 a 15311. 
pok~d p~něžní ústav, který má pohledávku z úvěru proti maj'iteli -ne~ 
mOVItosti a pojistil zařízení a zásoby v této nemovitosti má zájem na 
tomto pojištění a uzavfel po-jistnou smlou'vu ve vlastní .pro~pěch č. 13584. 
pojistný· poměr jest POkládati za, ukončený složeníni pojistné náhntdy 
u příslušného soudu (§ 79, odst. 4 zák. č: 145/1934) č. 14675. 
!ý~la~ pojist~ý~h pŮ'?vr.ní~ek 'O splatnosti požá1lní pojistky ,po skončení 
~et:ent o ueVilne a VySl sko.dy. a vliv trestního řízení na splatnost po~ 
JlsN~elova pl~~ní z požálín'í pojistky č. 16636. 
PO~LfIn-?st PO]ls~tele k výplatě požární pojistky llenastává již zpro-ště-n-ím 
'POE~t~lk,~ z obzaloby ,p~Ůl trestný čin, vztahující se na zalo.ženÍ požáru 
-poJlst~ne budovy, byla-h povolena obnova trestního řízení· rozhodUjící 
Jest, Jak se 'jeví trestní vě-c rpo hmoné stránce oč . .16636. ' 

e x ~ k, II C ~ na požární náhradu: vzdala-Ii se pojišt'ovna účelového vě~ 
,novanl odskod~é~ov ~ by,la-1i sta:vba již znovu zřízena, jest požární -ná
hrada, 'poku~ Jl Jeste nebylo upotřeheno, zabavitelná jako každá jiná 
pohledavka c. 13219. 
j~-H p;O-žární náhrada podle pojistných podmínek sice určena k zn.ovu
zrfzen! byd?:vy a ~ d?-~1něnJ příslušenství, avšak bez donucujícího usta~ 
'1!0velll, z~ Jl t;tUSI by tJ upotřebeno. <k tomuto účelu, není podle § 290, t ~3~~-: r. vynata z exekuce č. 13713'; v témž smyslu č. 10533; srov. 
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není překážkou Pf{) povolení exek~c~ zabave.ní~. ~lu~,~.íkova nároku ?a 
vydání požární náhrady, neuvedl-lt Sice vY.l:nahaJl~l ventel v yeXek~Člllm 
návrhu zda pojistné podmínky neobsahujI dolozku o upotrebelll po
jistné jistiny k zm-uvuzřízení staVby podlev § 29?, č'v 2~ ex. ř., u.dal-l~ však, 
že dlužník shořelé stavení znovu vystavel a uplne Je obnovtl a ze vy· 
máhaná pohledávka vzešla práVě z dodání stavebního- materiálu k znoVu· 
zřízení shořelé budovy č. 14080. 
neprokázalI-li vymáhající věřitel v exekučním návrhu pod~ínky § 290, 
č. 2 ex, ř. za kterých požární náhrada ·není z exe·kuce vynata, lze exe
kuci na t~to náhradu povoliti jen s výhradou, že požárni náhrady ne
musí býti p-odle stanov upotřebeno k znovuzřízení budovy nebo k do-
plnění jejího- příslušenství č. 14659. .... O.~. o.v .. 
p'Ů S tup po žár ní n á h -r a d y: zaJIstil-lI Vy-pulcltet zapu]clteh po
skytnu,tou zápůjčku též postupem po~ámí ynáhra:dy, p_osky~nuté mu za 
shořele budovy, jde", postup pohledavky c. 15449; srov. c. 17034. 
nárok postupníkfiv na postoupenou pOžární náhradu za shořelou bu
dovu nezanikl tím, že shořel-á :budova byla znovuzřízena Č, 15449. 
po-stup ,pohledávky (§ 1392 -obč. zák.) na požární náhradu není za všech 
okolností právně neplatný č. 17034. 
r II z ifl é: zákoooé zásJavní právo pronajímatelovo nepostihuje po}is,tnou 
požární -náhradu, kterou pojištlovna přiznala nájemci za. shořelé svršky 
vnesené ,od -najatý-ch místností č. 15846; .srov. Č. 17122 (Ur. sb. č. 4004), 
17119 COr. sb. č. 3984), 11698. 
predavatel', Ikt-orý predal tovar 5 výhradou vlastníckeho práva, 'ne5táva 
sa - keď bol to-var zničený požiarom ~ vlastnílmm pO-istnej sumy 
(požiamej náhrady) z po.Js-tenia, ktoré ujednal s poisťovňou kupite!' to
varu vlastným menom č. 17119 (iÚr. sb. č. 3984)"; stejně č. 11698; srov. 
i Č. 17122 ('Or. sb. Č. 4004), 15846. 
vinkulovaním poistnej sumy v prospech tretej osoby nezriaďuje sa ešte 
pre túto. osobu záloiné právo na poistnú sumu Č. 17119 (Úr. sb. č. 3984); 
rovnako č. 2353 !Úr. sb. 
záložně právo na po,i,stenú hn U tel' n o s ť l1evzťaJhuje 5a aj lna poi'Stnú 
sumu (po-žia.mu náhradu); záložný veritel' maže sa uspokojit' z náhra
dovej pohľadávky (za zborenú hnutel'nosť) proti poistite!'ovi len v prí
pade, že ju zabavil, a v p-oradí jej zabavenia č. 17122 (Úr. sb. č. 4004); 
srov. Č. 17698 a 17119 (IOr. sb. Č. 3984). 
rozvrh požárnl náhrruly podle §§ 79 a dal. zák. o poj. sml. č. 501/1917: 
podle § 81, druhá věta poj. ř. může se pojišfovna účelového -věn-ovální 
odškodného kdyko-liv vzdáti Č. 13219; v témž smyslu č. 15311. 
převzalar-H pojišťo,vna neúčinná uSŤéunovenÍ § ,80, odst. 1, § Sl, prvá 
věta a § 79, odst. Z zák. o poj. sml. Č. 501/1917 do smluvních ust ... 
novení, jest je vykládati podle smyslu zákonných ustanovení oč. 13219. 
jestliže :se pojiš.fovna vzdala účelového věnování odškodného a 'Sl-ožila 
odškodné podle § 1425 obč. zák. a: § 307 ex. ř. II soudu, platí pro f.OZ

dělení zásady §§ 283 až 287 ex. ř.,a je ,při tom postupCNati podle 
knihovního pořadí (§ 216 e:x. ř.-), nebylo-U požární náhrady upotřebeno 
k obno.vě stavby, ježto -k ní nedošlo č. 13219. 
byla-li stavba: již znovuzřízena, odpadá postu.p podle §§ 283 až 287 a 
216 ex. ř. a lze zaíbavMi: po-žární náhradu, pokud jí ještě :nebylo upo· 
třebeno, jako .každou jinou pohledávku, a: pořadí náwků jiných zást3JV~ 
ních věřitelů, nemajících knihovní práva, se .pak určuje podle § 286, 
odst.· 3 ex. ř. a mají význam jen oni Č. 13219. 
rozvrh požárních :náhrad, slo'Žených pojišťovnami k soudu podle § 1425 
obč. zák., se dě-je v řízeuLnesporném Č. 13336. 
zmatečnost řízení (§ 41, písm. g) zák. Č. 100/1931), jestliže přibra-l 
první soud, rozvrhuje nejvyšší po-dání za prodanou nemovitost, do roz~ 
vrhové podstaty i požární náhrady, jež byly k soudu složeny podle 
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§ 1425 obč. zák. pojišťovnami za shořelé stavení, a rozvrhl takto mezi 
hypotekámí věřitele nejen nejvyšší podání, nýbrž i požární náhrady, 
aniž o zamýšleném postu.pu byli účastníci zvrunÍ .k rozvrhu -nejvyššího 
podání zpraveni Č. 13336. 
na pojistnou sumu za pojištěné příslušenství shořelé budovy má 'nárok 
hypotekární věřitel, i když příslušenství ,bylo pojištěno zvláštní pojist
nou smlouvou Č. 13775. 
rozvrh požámi náhrady podle §§ 79 a dal. zák. o poj. sml. č. 145/1934: 
pojišťovna se může vzdáti účelového věnování požární náhrady č. 15311; 
v témž smyslu č. 15219. . 
předpisy §§ 79 až 83 zák.č. 145/1934 platí i pro pojistné poměry, které 
trvají v den účinnosti řečeného zákona (20. ledna 1935) Č. 14675. 
byl-li nárok pojistníkův na výplatu POjistllé jistiny stÍ'žen soudnfm zá
kazem, nebyla působnost zákazu dotčena tím, že pojišť-ovna slOžila po
jistnou jistinu u soudu (§ 1425 obč. zák.) Č. 14123 .. 
nesporný soud, u -něhož -byla složena podle § 1425 obč. zák. pojistná 
jistina, složená soudním zákazem její výpldty, stává se takto poddluž
níkem a jest vázán zákonem právě tak, jako poddluŽJník původní 
č. 14123. 
v rozvrhu požární náhrady požívají podle obdoby § 265, Č. 1 zák. 
o .př. d. předn.ostního práva dv;ouleté dané, ,počítajíc nazpět ode dne 
složení náhrady Č. 14675. 
rozV'rbl-li soud složenou pŮJžámí. náhmdu v řízení nesporném misto 
podle zásad §§ 283 až 287 ex. ř., jest řízení zmate6né a jest postupo
vati podle § 43, odst. 2 zák. č. 100/1931 Č. 15333. 
byla-li. pojištěná budova po požáru zllovuzřízena, jest náhradu složenou 
pojistitelem m soudě podle § 1425 obč. zá~, " §§ 79 až 81 zá1<ona o poj. 
smliouvě č. 145/1934, rozvrhnouti :především na pohledávky, jež vznikly 
za. práce nebo z dodávek pro 2'llovuzřízenÍ budovy č. 15139 (Úr. sb. 
č. 2605). 
prohlásil-Ii .pojistník za řízení, zavedeného -k rozvrhu požární -náhrady, 
složené pojišťovnou soudu, že použije této náhrady ke zillovuzřízenÍ' sho
řelého ohjektu, nemohou tomu zástavní věř.itelé brániti, dostalo-li se 
jim jistoty č. 15311. 
jestliže pojistník v řízení ·0 rozvrhu požární náhrady složené II exekuč
,ního soudu proh'lásiI, že ji upotřebi k znovuzřízení shořelého objektu 
a soud určil lhůtu k osvědčení, že požární náhrady bude k tomuto účelu 
upotřebeno, jinak že ji rozdělí, bylo tím rozvrhorvé řízení přerušeno 
Č. 16823. . 
nejde-li o požární náhradu určenou stanovami poji.šťovny výhradně na 
znovuzřízení ,nebo opmvtl poškozené hudovy, jest -postupník oprávněn 
k žalobě podle § 37 e:x. ř. L proti vymáhajícímu. věřiteIi, vedoucímu 
exekuci na pohledáVlku požární náhrady, byť tomuto věřiteli příslušelo 
pro vymáhanou pohledávku zásta·vnÍ právo na poJištěné budověi u:ve
deným sporem nejsou dotčeny nároky hypotekárních věřitelů č. 17034j 
srov. Č. 15449. 
opravné prostředky: do souhlasných usnesení o .rozvrhu po
žární náhrady je dovolací rekurs přípustný (§ 79, Č. 5 zák) Č. 14675. 
byla-H požární náhrada za shořelé stavení, určená k jeho znovuzřízení 
a d;oplrnění příslušenství, složena u soudu až po jeho znovuz·řízení .a 
pote rozvrže-na, řídí se oprávněnost dovo·lacího rekursu podle zásad ří
zení nespomého č. 15689·. 
řízení, zahájené po přerušení rozvrhového řízení o tom jakým zpitso
bem hude zajištěno, že hude náhrady upotřebe,no k zn'orvuzřízení sho
řelého Objektu, je samostatné řízení, pm něž platí předpisy zák. č. 100/ 
1931, tudíž i o lhůtě k rekursu § 36, odst. 1 uved. zák. a o přípustnosti 
dovoladho rekursu § 46, odst. 2 uved. zák. Č. 16823. 
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požární pojištění viz hesla: poj i š t ě -n í s m I u v n í (po-žární), p o žár·n í n á
hrada. 

Požitky naturální viz heslO': z a m ě s t na n ci. .. v v , 

odpočivné, pensijní viz hesla: p e TI 5 e, p o, Jl S t e TI 1 pen s i j n í, z a O' p a-
třovad požitky. , 

služební viz hesla: ob ch o rl n 1 .p o moc ,n í c i, sml o u v a s 1 uže b n í, 
zaměstnanci. 4 

zaopatřovací viz hesla: pense a zaopatřovac~ požitk.:. a 

požívaci právo viz též hesla: n á h·r·a d a šk.o d y (odpove~nost ~aJ;Itetu. domu, 
chodník) rozh. Č. 14198, substItuce ftde,lkomlsarul rozh. 
Č. 16054, 16721. . h" k . 
opatření opatrovnického soudu, jímž b~ily otCI pon~c, ~ny .uro y ze SI
rottiho jmění na výživu dítěte bez pov.m,nostt klástl uety, lest. len .opa
třením s hlediska dozoru nad jměním sirotčím a ,nemůže hýtt ~tCl po
skytnuto rpožívací právo ke jměn~ tomu (§ 150, posl. odst. obc. zak.) 

Č. 13759. . •..• k' t '[ 
zřídil-li vlastník pronajaté věci jinérn~ pr~~ov .pozlvam '.v.nt, .pos OUpl 
mu i ,nárok proti nájemci na vybiram cmze a vedle]SlCh 'PopLatků 
Č. 13794. . . k'h • 
služebnost požívání lze postoupiti. a podle postupm listmy ; lM: ovne 
převésti Č .. 14059. ..' Y" 

kdy opravňuje držba nemovl·tosh (prava pozlvaclho) k vý'povědi ná-
jemní smlouvy č. 14464. . . . v 

zákaz zcizení a zaJtíiení, váznouc! na nemOVItosti po~le .§ 60 :l~d. nar. 
Č. 191111921 a§.2 '.'lád. nař. Č. 355/19Z2, se vztahuJe, na sluzebnost 
požív"ni Č. 14757 (Úr. sb. Č. 2349). • . . 
za trvání služebnosti požívání mů'že vlastník vec~ za podmmek § 520 
obč. zák. uplatniti jen práva v něm U'vedená č. 150~9. v • 

za trvání služebno-sti po·žívání nemůže vlastník sluzehné vec! nastupo
vati na poživatele žalobou. o 'prov~~ení potř~hl1ých 'Prací podle § 5.1:' 
obč. zák. nebo požadovati od pozlvatele nahradu podle § 1042 ohc. 
zák. za tyto práce provedl-li je sám č. 15059. . 
ustatlJovenia zák -Č. 66/1925 o exekúcii na výmel1!ky platia aj .Q exe: 
kúcii na právo požÍvacie, ktoré si r~-dičia PSi ,odstu.pe nehnutel'nostt 
vymienili ku s"ojej výžive Č. 15269 (IUr. sb. c. 2710): •. 
bylo-li upotřebeno stavehního dříví k stavbě ;tomu, Jehož pO~I'vatelem 
nebyl vlast.nik, ~ýbrž někdo- jiný, bylo"ho. upotrebeno v~. prosp~ch toho, 
kdo jest povinen hraditi náklady udrzovanl domu v uZlvatelnem stavu 

Č. 15634. •. .. k .. t h a 
vlél!stnik budovy má zása~ně vůči p~~lv~t~h naro. ma POj'lS HI?~ 0-
notu' (.náhtadovlOu pohledavku) u!:10~~UJ1Cl. mu ... z:nova. v~sta,:~tt .sh-<;
řelou budovu dal-li ji poživatel pO-]lrShtt protI poza-m a Je-li pozarnl ,na
hrada určena' k znovu vystavění pojištěné budovy č. 15771. 
sooluvlastník nemovitlOsti jest oprávněn knihov.ně zříditi -k svému ideál- li 
n'ímu podBu požívací prrávo Č. 17,135. '" , o _, ... 

požívací právo, vlo·žené .na id~~llll I~Odll spo]uv!astlllkuv, nepre~aZl dru- \v 
hému spoluvlastn-íku v Jeho za,~ostl za zruselll spoluvlast111ctvl (§ 830 
obč. zák.) Č. 17135; srov. Č. 10699. . ••. . 
možné snížení hOdnoty společné -nemovitosÍ1 z dťtvodu, ze Pozlva~l 
právo zůstane snad nedotčeno dražbou, provedenou, po~le §" 352 ~x: r. 
a §§ 272 až 280 nesp. pat., jde na vrub spo:luvl~s!mka, lehoz po·~tl Jes.t 
zatížen <břemenem snižujícím hodnotu nemOVItostI c. 17135; srov. c. 4029 

Ol. U. n. f. . h 
Práce viz hesla: ochrana: domácího trhu práce, staveb-ml ruc . 

nouzové viz též heslo: smlouva slu·žební. . .. " 
_ _ přisoudil-li soud zaměstnanoi jen ,příměřenou ~zdu!. ZllS~VI z~ t>lat nebyl 

smluvně stanoven, může .si na to rozhodnuti stězovaŤt Jedme zaměst-
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na~ec, je~tliže dPro dPlovahUI ,p:ác~ jako nouzové mu příslušeia vyšší 
t;1Z a, oez. sna po e ko ekhvnJ smlouvy, nebo obvyklostí \' mísr 
c. 15155 OUr. sb. č. 2619). e 

Přes čas, pracovní doba VI·Z 11esla d o· b ap· . Id· raCQVfll osrnl1Q lnová, 
s m 10 II v a s.J II Ž e b ln í. 

Pracovní řád viz též heslo: sml o II v a s! II Ž e b II í. 

----: pracovní řád jest· jednostranné zaměstnavatelovo prohlášení jemuž 
nelze přikládati právní význam, nestaI .... li se dohodou smluvců ~oú,čásr 
prac~vní smlouvy Č. 15155 (Or. sb. Č. 2619) j srov. Č. 9145. I 

soudy (zak. č. 131/1931 o soud-nictví ve sporech z poměru pracovního slu_ 
žebního, a učebního): J 

§§ 1, 2, (věcná příslušnost pra.covních soudů) viz též rozhodnutí tl §§ 4 
a 44 zak. o prac. soudech. 
s~ory ,~. rpom~ru. pracovního, služebního a' učebního, z .. a háj e n é již 
pre.d. ucmn?sti z~~. Ov pra? soud. (.~řed 1. lednem 1932'), jest posuzo_ 
V~,tl 1 v. otazce pnslusnosh podle prava platného před účinností llvede
neho zakona dodatek IV k roč. 1937; srov. i č. 13486, 13930. 
pra~ov~i souod jest věe~. ě n e při s ~ II Š 'li Ý pro pracovní spory, 
? mchz ~ v ul e stran mall rozhodnoutl r o z hod ci Č. 13892' srov. 
c. 2721 Ur. sb. . 
ll~ta~lovení čl. I, č'. 5 zák. Č. 251/1934 platí i pro pracovní soudy a ne
:alez! na t?m, o J1a-ké rozhodnutí druhého soudu v otázce příslušnosti' 
jde c. 14855. 
jde-li o· !IO, zda k projednání rozepře byl .příslušný soud mimořádný 
(pracovnl) nebo s.oud řádný .nelze užíti předpisu § 45 odst 1 j n 
č. 15324; :v témž smys.Ju č. '12813. ' . '. 
prac.ovní soudr jsou příslušné: vše o b e c n é: předpokladem přísluš
nostI praco'Vlnlho soudu je pracovní poměr mezi Sp'ŮfIlými stranami 
č. 14642 (Or. sb. č. 2262); srov. Sb. n. s. č. 14646. 
k o~ázeey příslušn.osti pracovních soudll; podstatné znaky služebního 
pomeru c. 14646, 15511; srov č. 5451 15712 13156 U'r sb c' "502 2707. ' , ,......, 

spolk9'vý fu~kc;ionáf není beze všeho v poměru služebním k ,spolku, 
trebaze -dostava za !Svou činnost odměnu Č. 13432 
s.lužehný pomer \:znik~ .~j bez formálnej smluvy' už tým, že zamest
'~',t:nec sa .dal k dISI-JO.ZJColl zamestnávatel'ovi, kto.rý ním disponoval tak 
ze mu pnkazoval práni Č. 14964 (,or. sb. Č. 2481). ' 

~mluva, :ktorou sa smluv~ník zaviazal vy~onaf práce pre spolusm!uvníka 
Jeho a mm (~Jp?lllSml'li;m~m) platenýml ;o.botníkm.i. v riad'llej pracovnej 
dobe z~ zvlast (podl a vahy spracovaneho materiálu) stanovenú od
~e~~:3.z)~ smluV'ou pracovnou a ·nie smluv ou o die-Io Č. 15024 (:Úr. sb. 

obchodný. cestujÚci . .n~ provi,zíl1, y.k~Q,rý)e podl'a smltwy, uZéwrenej 
~J obch. hrr;tou, povinny ~onat .urcli.e .prace p.o určenú ·dobu a podl'a 
uprav a pnkazov obch. firmy, _ Je v pomere 'Služebnom' o jeho nám
~och z tohoto P?meru má ~ozhodovať pracovný súd Č. '15712 ('Úr. sb. 
c. 2977).; srov. c. 14646, 13156 Sb. n. s., Úro sb. č. 2502, 27m. 
nejde o služebný pomer v prípade, ked' obchodný zástupca (aj podl'a 
smluyy) zostal samostatným obchodníkom a nedostal sa čo do Nnnosti 
ktora n:u bola ~mluvou ur~ená, do parnem podriadenosti k druhej 
s~luvneJ. stmnev c. _14989 (Ur. sb. č. 2502); swv. i Č. 13156 14646 
15112; Uf. sb. c. 2002, 2.707, 2977. ' . , 
pou~e :. ~oho~ že dce:a konala otci zemědělské práCe, nelze v\'\"oditi. že 
mezI n~n:l dosl? aspon mIcky k služební smlouvě, .nebo vůbec k smlouvě 
o kOllam pracI za plat č. 13275; srov. č_ 17014 10066 9173 Sb 
a mzh. č. 2700 Úl'. sb. ' , . n. s. 
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nelze předpokládati, že došlo k uzavření služební smlouvy mezi rodiči 
a dětmi již tím, že konaly pro rodiče práce, nýbrž je třeha dokázati, 
že se taková úmluva stala bud' výslovně nebo mlčky Č. 13275. 
tým, že synovec, ,prijatý do domácnosti svojej tety, konal v jej hos
podárstve práce na zákla-de jej srubu, že mu za to zanechá svůj ma
jetok a ona jeho práce prijímala, uzavrená bol a pracnvná smluva, a 
ked' ~a synovec po zrušení tohoto pomeru jeho tetou domáha na nej 
odmeny ia práce ktoré jej do toho času vykonal, ide o nárOk rpodYa 
§ 1 zák Č. 1311{931, ktorý patrí pred pracov~í súd č: 17014 (Úr. sb. 
č. 3862); stejně č. 9173 a 10066; srov. však c. 2700 Ur. sb. • 
r fr z n é pří pad y: pro nárok z pracovního poměru prah zamestna
vatelově p o z Ů s t a los t i jest příslušný pracovní soud. Č. 13724; 
siov. jde-li o děd i c e Č. 16442, 13868, 13557, 12611. 
spory ze služebního poměru obecních zřízenců (§ 24 zák. č. 16/1920 
patří před pracovní soudy -č. 14234. v' v., v' 
urplatňovanie nároku Jua vyplatenie zadrzanych Odpoclvnych pozltkov! 
prislúehajúcich b Ý val é m II zamestnan~i nva základě. súkrom9práv-nel 
služebnej s-mluvy, patrí pred praco'vný sud c. 15873 (Uf. sb. c. 3108). 

k příslušnosti pracovních soudů náleží spor ·0 náhradu škody vzniklé 
tím že zaměstnavatel nevydal zaměstnanci při skončení služebnmo po
mč;'u peřiny, jež si zaměstnanec přinesl do domu zaměstnavatelova, 
kde za služebního porně.ru bydlil č. 14085. 
zaměstnancův nárok na náhradu škody, ježto Re zaměstnavatel nepo
starat, o řádné užívání služebního bytu, náleží k příslušnosti pracovních 
soudIl č. 14941 OÚr. sb. č. 2466). 
pra:covní soudy jsou příslušny k rozhodnutí o nároku na náhradu š~.ody, 
způsobené zaměstnavateJ.i jeho z·amtstnanci na autu jízdou na cerno 
č. 15084 (Úr. sb. č. 2564). . ,... 
rozhodovat' o nároku zamestnanca ·protl zamestnava~el.ovl na ods.kodn~ 
za úraz utrpený v mies1:n.osti, kde vykonával svoJe zamestname! Sll 
výluóne' príslušné pracovné súdy (skíznutie, ó3lšnika na~ schodišti vo 
v~rčape Č. 15880 (1Or. sb. Č. 3126);- ,smv. v temz smyslu c. 12721. 

jde o 'Bpor '0 náhradu ·škody z poměm služebního, domáh~-li ~e zam~st
nanec na z3!mčstnavateli náhrady škOdy, kterou mu zpusobli zamest
uavatel při výstupu mezi nimi za výkonu služby a z jejího p'Ůdně-tu 
č. 16279 (IÚr. sb.č. 3406); srov. v témž smyslu č. 12721. ~. 
pracovní SOUdy js'Ůu příslušné i pro žaloby na zvýšení důchodu pnsou
zeného jako, odškodné z-a úraz vzniklý při- výkonu služby, třebaže pů- , 
vodní spor o odškodnění byl před ú6ruností zák. o prac. soudech roz
hodnut řádnými soudy Č. 16289. 
pracovní soud jest výhradně ,přísluš~ý pro, žal~b~ z~mě~tnanee (~o
čího) na zaměstnavatele o náhradu skody, utrpene pn vykouu slu:tby 
tím, že byl koněm p.oškozen č. 16355 (nr. ,sb. č. ~454). y
příslušnost pracovního soudu, pro SlI?or O' nahra-du".sk?,~y pozado~a~ou 
horníkem proto že ialovany podtmkatel ho nepnhlasll k penSI]nlmU 
poJištění Č. 14449; srov. v témž smyslu co do nepřihlášení k soc. PD-
jištěni č. 11977, 12387. . ". . o o.. 

pracovní soUdy nejsou přtslllsne: u pracoymch soudu n e m ~ z e za
lovati ten, komu byl nárok ze slu~eb. po~eru p o s t o u pen c. 13557 
v témž smysluč. 12611, 15642 .(ur. sb. o. 2918). . . 
ten komu hol nárok za služobneho :pomeru postupeny, nemoze ho 
upl~tňovat' II pracQlvného sudu Č. 15642 (Oe sb. č. 2918); v témi. 
smyslu č. 12611, 13557. •. . . . o. 

u pracovního soudu n e 1 z e uplatnovah narok z pra-eov ntho pom~l u 
proti děd ~ c ú m zaměstnavatelovým, jimž byla ,pozůstalost odevzdana 
ještě před podáním žaloby č 13868: stejně Č •• 16442; srov. Č. 12011, 
13557; srov. však č. 13724 (tyká se pozůstalosti). 
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pracovnému SÚd,u .Jl e TI á I e ? í rozhodovat' o spore, v ktorom Sa Za~ 
:nestnanec .dornaha zaplatellIa mzdy na de dič och zamestnavatei'a 
c. 16442 (Ur. sb. č. 3490); stejně č. 13868; srO'V. i č. 12611 13557· 
srov. však.i Č. 13724 (týká se poztlsta1losti). " 
pracovní s?udy nejsou 'Příslušné pro žalobu zaměstnance o náhradu 
skody pr:otl z a m ě s t II a II c tl m téhož zaměstna'vatele opřenou o to 
že ža'lovacní nedbali bezpeónostních ohledů (§ 1157 obč: zák.) ·č. 13453: 
spor 'p Ý val é h o zaměstnance proti b Ý v ,a 1 é m u zaměstnavateli 
o náhradu škody za to, že hývalý zaměstnavatel nedal nebo dal pozdě 
reference o bývalém zaměstnanci firmám, II 'nichž se ucházel o místo 
tl e pat ř í k ,příslušlJ'Ů'sti pracovllich soudů ,č. 13592; srov. Č. 15271: 
smlouvu kapelníka s majitelem kavárny jest po přípa<iě považovati za 
smlouvu o dílo, ta'kže nároků z ta:korvé smlouvy nelze se domáhati 
~ p.racovního s.oudu č. 13557; stejně č. 14049. 
jde o s,mlouvu '0 ?Ho, n;i-koHv, o smlouvu služební, zavázal-li se kapelník 
k denmm hudehmm produkclll se svou kapelou v ~podniku žalo'va'l1ého 
za denní plat, st-ravu a byt, aniž 'bylo ve smlouvě ustal}}o;yeno že žalo
vaný vykonává vHv na' soubor kapely j spor z takovéto smÍo'llvy ne
patří před pracovní soudy č. 14049; stejně č. 13557. 
~ př.íslušnos1:i pracov·ních soudů nenáleží spor ~e smlouvy podsudnické, 
slo-Il podle obsahu smlouvy o činnost samostatného podnikatele 
č. 13641; srov. č. 6011, 5451. 
spor advokáta s klientem o zaplacení odměny a výloh nepatří před 
rp-racovní soud, jenž projednával původní spor Č. 13896. 
usta-~ove~í ~ ~4, ods~, 2). ,no platí jen P'~o příslušnost ř-á d ný c h 
soudu, mkohv 1 pro pnslusnost pracQvního soudu Č. 13896. 
uplatňovanie nároku na náhradu škody, vyvodzovaného z konania kto
rého sa dopustil zamestnarv,atel' po skončení služebného pomeru', ne
patrí pred pfacovný súd č. 15271 (Vr. sb. č. 2708); smv. č. 13592. 
spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli o plnění podle ol i- m o -
s,oudní dohody (smí-ru) náležejí k příslušrwsti řádných soudli 
č. 13892; srov. č. 12702, 12709, 16370. . 
-pracovní soudy nej-sou příslušné pro spory jimiž se zaměstnanec do
máhá na zaměstnava'teli náhrady za srá-ž-kY z platu na základě mimo
soudní do hod y (norovnáni) č. 16370 (Úr. sb. č. 3459); stejně 
č. 13892, 12709, 12702. 
II p:acovného s.údu nemožno uplatňovaf nárok z pracavného pomeru 
protI tomu, kto rprevzal obchodný podnik zamestnavatel'a, z dovodu 
Jeho zodpovednosti ako prejímatel'a závodu, resp. jeho zaručenia sa za 
v~etky dlhy zamestnavate!"a č. 15319 ('Úr. sb. č. 2738), porov. č. 15471 
(Ur. sb. č. 2856). 
nepa'trí pred pracov·né súdy spor opreny o zodp.ovednosť na základe 
prevzatía obchodu č. 15471 (Úr. sb. č. 2856); porov. č. 15319. 
o přiznání, odepření nebo- zastavení podpory v nezaměstnan-osti i stát
ního příspěvku rozhoduje výbor odborové .organisace' člen odborové 
organisace, jenž se rozhodnutím výboru cítí zkrácen n~může se do.má
~,ati ;nápravy II správ~kh .úřadou," nýbrž po-řadem právaJ at' u "Soudů 
radnych, nebo smluvenyoh soudu rozhodčích č. 15005 (V,. sb. č. 2529). 
Pr:;cov,~í soud .nemůže rozhodnouti o pohledávce k započtení namítané 
,neJde-lI o .pohledávku, o níž rozhodovati jest povolán výlučně prac.o'vni 
soud rpodle zákona o pracovních .'Soudech Č. 156·58. . 
odst. 2: pracovní spory vyňaté z příslušnosti pracovních soudů vÍZ též 
JudIkaturu u § 44 zák. o- prac. soudech. 
. pro spor ze služebního poměru pomocného zaměs_tna_nce českosloven
ských státních drah ·není výlučne příslušný okresní _ soud a to ani za 
účinnosti zákona o pmcovních soudech Č. 13821. ' 
§ 113 konk. ř. není dotčen zákonem o prac. soudech č. 14-073. 
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§ 17 ex. ř. nebyl zrušen ani změněn zákonem o pracovních soudech 
č. 14592. 
pracovní soud není příslušný rozhodovati výpovědní :spory mezi vlast
níkem domu· a domovníkem vzniklé tím, že proti vý-povědi hyly včas 

. vzneseny námitky (§ 571 c. ř. s. a § IQ zák. č. 82/1920) č. 14156 (Úr. 
sb. č. 1969). 
pracov.ní soud není příslušný rozhodovati o nárocích domovníka za ko
nané práce ani tehdy, jde-Ii o práce ne domovnické (praní prádla) 
č. 14974 0Úr. sb. č. 2493). 
odst. 3: úmlt.j.va o vyloučeni příslušnosti pracovních soudů viz též roz
hodnutí II § 38 zák o prac. ",oudech. 
žaloba o bezúčinnost rozhodčího· výroku, vy-daného rozhodčím soudem, 
zřízeným k o I e k t i v n f sml o u vou, nepatří před pracovní soudy, 
nýbrž před soudy řádné Č. 13-883, 14061 j srov. Č. 16997. 
příslušnost praco,vního soudu .fl e;} z e získati úmluvou stran (§ 104 j. 'll.) 
kromě~případů uvedených v třetím odstavci § 1 zák.· o- prac: c;ourlech 
č. 13480. 
§ 3: v pracovním soudnictví není· přípustná de 1 ega c e j i TI é h o 
s o u -rl u z dův'odů vhodnosti Č. 14004. 
§ 4, odsl 1 (zřizení pracovních soudů) viz též dodatek IV k -roč, 1937 
u hes.Ja: sen á t pro' řeš e n í k o II .p e t e ,fl č'll í c h k·o:n f I i k t ů. 
nebyla-li žaloba o ._zmatečnost (§ 529 c. ř. s) podána u pracovního 
soudu, který v původním sporu rozhodl o věci v prvé stolici, nýbrž 
u soudu odvolacího, jest opravný prostředek .podati II pracovního soudu 
jako soudu prvé stojice; odvolací soud měl opravný 'prostředek, hyl-Ji 
podán u něho ja'ko u soudu vyšš[ stolice; odstoupiti soudu. prvé sto'lice 
č. 13484. 
hyl-U spor zahájen u řád n é h o soudu dříve, ·než nabyl ,účinnosti_ zá
kon o soudech pracovních, TI e byl pracovní ,soud oprávm-ěn projedná
vati věc, třebaže byla u řádného soudu ponechána v klidu .a třebaže 
strany souhlasně' navrhly, aby byla věc postoupena pracovnímu soudu 
č. 13486; sro-v. 13930 a č. 1959 Úro sb. 
by,I ... H .pracovni spor zahájen v době -od 1. ledna 193~ do 1. září 1932 
'll okresního soudu, nezměI1lilů na založené již výlučné příslušnosti 
okresnÍ-ho soudu nic to, že za řízení v prvé stolici byi pro obvod t.ohoto 
okresního soudu zřízen' a započal'Bnnos.t pracovní soud č. 13930; SfOoV. 

č. 13930 a dodatek IV k roč. 1937. 
odst. 2 (Zřízení odděleni pro spory pracovni): ve věcech výkonu soudní 
.pravomoci j es t o' d děl e n í ·0 k r e s TI- í h ° s o u d II pro s por y 
p r a c o v TI í samostatným soudem v poměru k osta,tním soudním od
dělením č. 14529 (Úr. sb. č. 2189). 
§ 11 (náhrada hotových vydání a ušlého výdělku): "",,hodovati o stíž
nosti přísedícího pracovního soudu proti nepřiznánÍ ušlého výdělku (§ 2 
V'lád. nař. č. 217/1931) jest věcí justiční sprá"y č. 132,16; stejně IOr. 
sb. č. 2800. 
§ 16 složení a obsazení pracovního soudu viz též rozh. č. 15484 u § 28. 
č. 2 zák. o prac. soudech. 
soudům ,nepřísluší za trvání sporu přezkoumati správnost jmenování pří
sedících pracovního soudu za skupinu zaměs,tnavatelů nebo zaměst
mmců; jde ° věc justiční správy Č. 15484 (IÚr. sb. č. 2868). 
porušení předpisů . poslední věty druhého odsta-vce §§ 16 nebo 32 zák. 
o _prac. soud. se týká olb s a z e II í soudu Č. 16458 (Úr. sb. č. 3527) . 
§§ 19 až 37 (řízení před prac. soudy): § 19 podpůrná platnost c. ř. s. 
vizrozh. č. 13484, 14004. 14050, 14529, 14973, 15217, 15245, 15413, 
15650, 15782. 16208, 16212, 16247, 16289, 16302; 16739. 16694 . 

.. 
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čtrnáctidenní lhůta k plnění platí i II rozhodnuti vydaných ve sporech 
z pracovního poměru před praCDvními soudy č. 13&57. 
§ 22 (zkouruaní příslušnosti, vázanost pravoplat. rozhodnutím o při~luš. 
nosU): usnesení; jímž řádný soud -odmítl žalobu a limi-ne fnri pro to, že 
je příslušný pracovní soud, není závazné pro pracovní soud; jestliže pak 
i pracovní soud odmítl a Hmine žalobu pro nepříslušnost a krajský soud 
k žalobcovu rekursu zrušil usnesení pracovního soudu, uloživ mu) aby 
ža.Iobu na soud přijal a o ní jednal, neměl žalovaný .proti tomuto usne
sení -rekurs (rozh. č. 2108, 7035, 423), nebylo mu však zabráněno, aby 
nevznesl námitku nepříslušnosti pracovního soudu Č. 14050; srov. 
Č. 12816, 1627. 
i odvolací soud je vázán pravoplatným usnesením okresního soudu, od
dělení 'Pro pracovní spory, jímž bylo rozhodnuto, že příslušné k jednání 
o -žalobě je sporné oddělení tého.ž soudu Č. 14791. 
§ 23 (zastupování stran před prac. soudy): v praeovních sporech hod
noty menší než 1.000 K jlsou vyloučení ze zas,tupová'ní stran i lil o t á ř i, 
vymínili-li si odměnu za zastupování Č. 15306 CÚr. sb. Č. 2729). 
§ 23 zák. o prac. s. vzt'ahuje sa aj na spory, v ktorých pojednávajú 
okresné súdy na mies"to pracov'l1ých ,gúdov v smysle § 42 zák. Č. 131/ 
1931 a ktoré -boly započaté po účinnosti zákona č. 251/1934 Č. 15650 
(:Úr. sb. č. 2954). 
zá,vad v zmocnení vŠÍma si prac.ovn}' súd (§ 110 Osp.) z úradu Č. 15650 
(lÚr. sb. č. 2954). 
k závadám z-mocnenia patti aj okolnost', že ako zmo-cnenec 'Vystupoval 
advokát v s.pore, v ktorom je advokátske zarstúpenie vylúčené Č. 15650 
(Úr. sb. č. 2954). 
ustanovenie o neprípustnosti advokátskeho zwstúpenia pred pracovným 
súdom platí, aj ked' ide o spoločnú žalobu a každý ZG: spoločníkov 
sporu uplatňuje len nárok, ktorého predmet ·nemá vyššiu hodnotu než 
1.000 K , i keď hodnota predmetu jednotlivých 'nárokov dovedna činí 
viac než 1.000 K Č. 16247 (IÚr. sb. Č. 3300). 
v pracovný,ch sporoch, v ktorých je vylúčené zastupo'V-amje advokátům, 
mlože stmnu zastupovat' advokátsky solicitát-or Č . .16440 (Úr. 
sb. Č. 3481). 
§§ 25, 26 (přeličeni p,řed soudem prvé stolice): v řízeni před pracov
ními soudy není předepsána přípravná J,hůta mez,i doručením obsílky 
k roku a dnem roku Č. 14973 (Úr. sb. Č. 2492); srov. však Č. 16208. 
byla-Ii žaloba v pracovních sporech doručena ža!lovanému, bydlícímu 
mimo obvod pracov'ního soudu, tak pozdě, že jeho právní nástu.pce ne
mohl uvědomiti suhstituta v místě procesního soudu obyčejnou poštou, 
jde o zmatek (§ 477, Č. 4 c. ř. s.); nerozhoduje ani, že 'Substitut mohl 
-býti uvědoměn telegraficky .uebo spěšným dopisem, ani, že se právní 
zástupce žalovaného neb žalovaný mohli osobně k roku dQstaviti, ze
jména, není-li hodnota předmětu sporu úměr.ná výlohám přímé inter
ven-ce nebo osobního dostavení se č. 16208; ,srov. dftvody _fiO'Z·h. č. 11210 
a rozh. Č. 14973 (Ol'. sb. č. 2492). 
§ 25, odst. 3: provedl-li pracovní soud ústní jednání bez přísedících, ač 
jedna ze stran při- prvém roku prohlásHa, že se jich nevzdává, byla tato 
zmatečnost odčiněna tím, že ;při ,pozdějším ústním jednání, koml!ném 
již s. přísedícími, byly výsIedky dosaJvadtnIho jednání zopakovány 
Č. 13458. 
prohlášení stran o vzdání se účasti přísedících jest účinné jen, stane-Ii 
se .nejpozději před vyvoláním 'věci při prvém přelíčení; jestliže soud oři
hlížel k později učiněnému takovémuto - prohlášení a jednal o věd a 
rozhodl ji bez přísedící oh, jsou řízení i jeho rozhodnutí zmatečná 
Č. 16639 (Or. sb. Č. 3635). 
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§ 27: ocenění předmětu sporu: pracovní soud musí oceniti SpOí podle 
§ 27 zák. o prac. s. Č. 13698. 
neocenil-li pracovní soud spor -podle § 27 zákona, nebyla tato vada na
pravena tím, že o d vol a. c í soud ustanovH hodnotu předmětu sporu 
Č. 13698. 

§ 28 viz též rozli. u §§ 25, odst. 3, 31, 32. 

vyslovenie o prípustnosti odvolania (§ 28, odst. 1 zák. o prac. súd.), 
pretože rozhodnutie má zásadný význam, musí sa stať v rozsudku (nie 
len v dodatku až po zápise o vyhlásenie rozsudku a bez vyslovenia 
prípustnosti Qdvolania z dóvodu, že rozhodnutie má zásadný význam) 
Č. 15980 ('Úr. sb. Č. 3154 III). 
Č. 2: nejde o zmatečnost (§ 2,s, č. 2), jestliže je tvrzena pouze ne
správnost jmenování přísedících pracovního soudu za skupinu zaměst
navatelů nebo zaměstnanců Č. 15484 (<Úr. sb. č. 2868). 
Č. 3 ,viz též příslušná .rozhodní\1tí u § I (spory, které nepatří před pra
covm soudy). 
projednal-li pracovní soud spor zahájený 'll řád 'll é h o- soudu před 
účinností zá~. o pmc. SQud. a ponechaný jen v klidu, jde o zmatek 
podle § 28, c. 3 zák. o :prac. soudech, tře'baže hodnota sporu byla vyšší 
llež 300 K Č. 13486; srov. Č. 13883. 
zmat;Člnost podle § 28, odst. 1, č. 3 zák jest tu jen tehdy, bylo-li pra
covmll soudem rozhodnuto o věd, jež nenáleží .před -pracovní soudy 
Č. 13892. 
není tu zmatečnost podle § 28, č. 3 bY'l.,li pracovní soud jel). věcně n.e-
příslušný č. 13892. ' 
vécně nepříslušný jest pracov.ní soud ,pro ,p r a c o v n í spory o nichž 
z vůl e stram jsou příslušni rozhodnouti rozhodci Č. 13892. ' 
jednal-li pracorvní soud (oddělen.í okresního snudu pm spory pracnvní) 
o zrušení (bezúó1nnosti) rozhodčího výroku, vydaného ,rozhodčím sm.i
dem zřízeným kŮ'lektirvní smlouvou, je tu zma,tek podle §. 28, Č. 3 zák. 
o prac. soudech, třebals hodnota sporu je vyšší 300 K Č. 13883' srov. 
Č. 13486. ' 
§~ 29 až 33: ,odvolání, odvolací řízení: § 29; lhůta 'k Odvoláni: před
pIsem § 29 zak o prac. soudech nebyla dotčena čt rn á cti de TI n í 
I h ů ta k p I 'll ě II i Č. 13857. 
§ 29 zák. o patnáctidenní o d vol a cíl h ú t ě platí jen o odv,olání 
z rozsudku pracov-ního soudu a o. odvoJ.á'ní z rozsudku zvláštního oddě
lení okresního soudu prO' spory pracovní Č. 13342. 
§ 29 zák. o odvolací 15denní lhůtě se nevztahuje na řízení v pracovních 
sporec~ projed~~va>ný~h p.řed řád ~ Ý m i okr'esními soudy v místech, 
kde neJsoU' .y cmnostI am pracovlll soudy ani zvláštní oddělení okres
ních soudů pro spory -pracov-ní (§ 42) Č. 13342; stejně Č, 12239. 
patnáctidenní lhůta odvolací pIa-u .j u odvolání proti rozsudkům vyda
ným okresními soudy, jednajícími podle § 42 zák. o prac. soudech na 
místě pracovních soudů (oddělení okresních soudů pro spory proceSlní) 
Č. 15217 ('Úr. sb. č. 2671). 
jestliže $trany _,n.eučinily prohláše'i1í podle čl. IX. zák. č. 161/1936 a pro
cesní soud ,nevydali ,rozhodnutí podle odst. 5 čl. IX řeč. zák., Činí lhůta 
pro odV'olání do rozsudku okresního soudu, jednajícího podle § 42 zák. 
o prac. soudech Č. 131}1931 čtrpáct dnů č. 15836; stejně č. 15950. 
jestliže strany neučí,uily prohlášení podle čl. IX, oďst 4 zák. č. 161/1936, 
čin~ opryavná lhůta proti rozhodnutím v řízení vydaným 14 dnů Č. 15950; 
steJ'lle c. 15836. 
soud, II něhož jest pod-ati odvolání: nebyla-li žaloba 
o zmateč-nost podána u pracovnfho soudu, který v původním sporu 
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rozhovdl o věci v. prvé stolici, nýbrž II soudu odvolacího, jest opravný 
prostredek podatt II p r a c o v II í h o soudu jako' soudu prvé stolice' 
odvolací soud má opravlný pmstředek, byl-li podán II něho jako u soud~ 
vyšší stolice, odstoupiti soudu prvé stolice č. 13484. 
n á lež i t o s t i o d vol a c í h o s p i s ll: v pracovním sporu o hod
notu vyšší l1ež 300 K musí odvolállÍ obsahovati o d vol a cí II á vrh 
č. 14264; stejně č. 14988 (Úr. sb. č. 2504). 
nedostatek odvolacího návrhu není jen formální vadou, kterou by bylo 
možno napravi,ti podle § 85 c. ř. s. Č. 14264. 
neobsa~o'Valo-li odvolání v pracov,ním sporu odvolací návrh, jest je od
mítnoutI usnesením č. 14264; stejně Č. 14988 (Úr. sb. č. 2504). 

v ,pracov'ných sporoch, v ktorých hodnota predmetu sporu prevyšuje 
300 K, je odvolací návrh podstatnou náležitosťou odvŮ'lanía, ktorú po 
upl~Tlnutí odvol~cej lehoty už nemož'no doplniť; ak odvolanie v týchto 
sporo ch podane neobsahuje odvolací Inávrh, treba -h'Ů' usnesením odmie-i
n· ť Č. 14988 (IÚr. sb. Č. 2504); stejně č. 14264. 
§ 31: o, odvolání podaném podle § 28 zák. _ o prac. soudech rozhoduje 
odvolacl soud u s IJ1 e s e 'n í m s konečnou pla,tností i tenkráte, když 
bylo podáno jen z dúv,odů věcných, byvši prohlášeno pracovním ,sou
dem za :přípustné pro zásHdní význam věd Č. 14588 (!Or. sb. č. 2224); 
srov. Č. 14609, 15413. 
n e pří P u s t!Jl o s t d 00 vol á ní: -v pracovních sporech hodnoty nižší 
než 300 K není duvolání přípustné, třeba,s bylo odvolání praco'V'ním 
soudem prohlášeno za přípustné a třebas i odvolací soud, rozhodnuv 
ve forme rozsudku, prohlásil dovolání za přípustné č. 14609 ('Úr. sb. 
Č. 2237); srov. Č. 14588, 15413. 
kecl' hodnot~ predmetu ani jednoho zo sporov, pracovným súdom k spo
lačnému pOJednávaniu spojených, ne:presahuje 300 K, o odvolání kto
rého prípust-nosť súd I. stolice vyriekol, rozhoduJe po.dl'a § 31 zák. 
o. .p.rac. súdoch krajský súd v neverejnrom zasadnutí v twjčlennom se
náte, složel1om zo sudcov z povolania č. 15782 (Úr. sb. Č. 3034). 
proti usneselI1.iu, ktorým odvolací súd v pracovnom spore, v ktor:om 
hodnota predmetu nie je vyššia než 300 K odvolaníe odmiet,ol z dó
v?d~, že, niet ?rel! podmienok § 28, odst. 'I zák. Č. 131,/1931, rekurs 
me Je pnpuslny (§ 31. ods!. 1 C;!. úk.) č. 16449 (Úr. sb. Č. 3518). 
§ 32: složení a obsazení Odvolacího soudu ve sporech pracovních přes 
300 K viz též rozhodnutí u § 42. 
jde -o zmatečnost podle § 477 Č. 2 c. ř. s., wzhodl .. 4i samosoudce o ža
lobě pro zmatečnost (§ 529 'co ř. s.), p,odané II odvolacího- soudu ve 
věcech pracorv:ních č. 13484. 
strany nemohou 'se vzdáti pří sed í c í ch při ústním odvoladm jed
náoi Č. 13458. 

jest zmatečností, jednal-li odvolací soud bez účasti přísedících Č. 13458. 
rozhodl-li .odvolací soud o sporu, pro nějž nebyl okresní. soud příslušny 
podle § 42, v senátě složeném podle § 32 zák. :O prac. soud., jest odvo
lací řízení zmatečné, třebaže okresní soud označil své rozhodnutí jako 
roz'sudek vydaný v řízení podle zákona -o. prac. soudech (čl. IV odst. 2 
zák. Č. 251/1934) Č. 16370. ' 
porušení předpisů poslední věty odst. 2, §§ 16 nebo 32 zák. o prac. s. 
se týká ob s. a z e 'o í soudu č. 16458 (Or. sb. 'č. 3528); Jde o zmateč
nost, nebyl-h rozhodující senát pracovního soudu Ineho odvolacího 
soudu ve věcech pracovních sl-Ožen z přIsedících, _ kteří náleží k témuž 
po'Volání, anebo když by taJwvého nehylo, aspoň k podobnému povo
lání jako jsou strony Č. 16458 (Úr. sb. č. 3528) ; srov. Č. 15484. 

, 

Pracovní soudy 
563 

° odvolá'ních (ve spore,ch zahájenych před účinností zák. č. 251/1934) 
z rozsudků okresních soudů příSlušných pro spory pracovní, pOdle § 42 
zák. o prac. s .. ,neplatí předpis § 32 řeč. zák., nýbrž rozhoduje o nich 
senát složený podle § 7 j. o. Č. 13716; stejně Č. 16762. 
keď v pracovno-m spore, poč a tom p r e d ú čin n o s ť o u zák. 
Č. 251/1934 u okresného súdu konajúceho pod!'a § 42 zák. Č. 131/1931 
namiesto pracov'l1ého súdu, odvclací súd rozhodoval v senáte složenom 
podl'a § 32 zák. č. 131/1931, Najvyšší ,súd zbaví rozsudok odvolacieho 
súdu úč.inoosti, ·vykonané odvolacie pokračov3!nie zastaví pfe prekážku 
§ 180 Č. 1 Osp. a odvolaciemu sú-du -uloží, aby odvolanie vybavil ako 
r i a dny odvolací súd Č. 167.62 (Úr. sb. č. 3704); srov. Č. 13716. 
§ 33: způsob odvolacího jednání (řízení) viz též rozh. u § 42. 
v -řízení před ,odvolacím soudem ve sporech pracovních nelze alni ob
ddbně užíti předpisů §§ 461 až 501 c. ř. s.; zejména v něm neplati před
pisy §§ 482 až 493 c. ř. s. o-ústnim odvolacím jednání č. 13247; srov. 
Č. 12951. 
o sepsání protokolu plati v.ředpisu §§ 207-217 c. ř. s., nikoHv usta
novení § 493 c. ř. s. Č. 13247. 
odvolací soud ve sporech pracovních má konati přelíčení podle vše
obecných předpisů o ústním jednání Č. 13247. 
ve sporu o hodnotu vyšší než 300 K není odvolaci soud oprávněn kOl1ati 
ústní odvo1ací jednání podle § 486 c. ř. s. Č. 13483. 
v odvolacím řízeni ve věcech pracovních jest provésti důkazy zásad-ně 
přímo odvolacím soudem (§ 276 c. ř. s.) Č. 13558. 
je vadou odvolacího řízení, přečtI-li odvolací soud v pra,covním sporu 
o hodnotu vyšší než 300 K svědecké protokoly, ač prvý soud téměř 
všechny svědky vyslechl přímo-, a učinH .. ,Ji paJk na tomto podkladě od
chylná skutková zjištění, třebas strany souhlasily při odvolacím řízenL 
s přečtením protokolú Č. 13865; stejně č. 16142. 
jest v.adou odvoladho řízení, spokojil-li se odvolací soud ve věcech 
pracovních Ipřečtením pmtokoll1 o výslechu svědkó, které prvý soud 
přímo vyslechl, třebaže to strany samy ,navrhly Č. 16142; stelně č. 13865. 
navrh-Ia-:li strana v odvolacím řízení v pracovní věci, aby byl opakován 
důkaz listinami; jimiž byl důkaz již prvým soudem ptOveden, nebylo 
třeba, ahy soud vydal nové prúv,odní usnesení ·č. 14937. 
í1 e d o s t a v i I - I i se o d vol a tel k odvolacímu roku ve sporech 
pracovních, nelze z tohoto důvodu zamítnouti odvolání Č. 13459. 
nedostaví-li se jen jedna nebo druhá strana k odvolacímu jednání ve 
věci pracov,ní, jest jednání ,provésti se stranou, která se dostavila, arci 
se zřetelem na vše to, co ·druhá str.ana podle óbsahu spisů pracovního 
soudu a po případě také v odv-obcím spise byla již uvedla Č. 13674. 
i ve sp'Ůrech pracovil1ích je strana v odvolacím řízení vyloucena s před
nesem, jejž svým nedosta'venÍm se k roku zmeškala v první 'stolici, 
takže hyl proti nl vynesen rozsudek pr:o zmeškání Č. 15345. 
i ve věcech pracovních je stmna vyloučena v ndv-olacím řízení s před
nesem, jeJž, nedostavtvši se k líčení, zameškala v ,prvé stolici č. 13705. 
v řizení před pra-covuími soudy múže nastati klid řízení i za odvolacího 
řízenič. 15919 CÚr. sb. č. 3160). 
odvolací soud ve věcech pracovních múže za základ svému rozhodnuti 
položiti jiný skutkový děj, než byl zjištěn v roz'sudku prvého soudu, 
jen tehdy, projednal-li znovu věc a provedl-li i znovu diYkazy č. 133J 1. 
r o z hod n u t í: dospěl-li. odvola.cí soud ve sporu přes 300 K k zá
věru, že žalobni ,nárok jest důvodem po právu, má o žalob-ní žádosti 
a o žalobcově odvolání rozhodnouti rozsudkem! neni však oprárvněn, 
aby usnesením zrušil rozsudek pracovního soudu a vrátil věc do prvé 
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stolice k dalšímu jednání a novému rozhodnutí o žalobním nároku 
Č. 13467. 
~znal-li odvolací soud odchylně od prvého soudu, že zažalova1ný nárok 
Je~t po práv,!l' byl ~oy.il~en ,vypořádati se s nároky namítanými žalo va
nym k zapoctem a reslÍ1 otazku, zda a pokud žalobní nárok započtením 
vzájemných pohiedávek žalo.vaného zanikl Č, 13467. 
tornu,. ahy 'se odvolací soud zabýval k započtení namítanými nároky 
a ?' l1lch rozhodl, nebrání, že první soud pro svůj právní názor o nich, 
nejednal, stačí, že byly přednesem 'V řízení před prvým soudem namí ... 
tány č. 13467. 
neza-býval-li se pracovní soud dosud námitkami žalovaného ve věci 
samé, jest zrušiti nejen rozsudek odvolacího soudu, nýbrž i rozsudek 
prvého soudu a vrátiti věc ,pracovnímu soudu aby se obíral ostatními 
námitkami ža:lorvaného proti žalobnímu náwku a pak z,hOVU rozhodl 
Č. 13378. 
ve sporu přes, 300 K nesmí odvolací soud ve sporech pracovních zrušiti 
rozsudek prvého soudu Ipo.dle § 496 č,2 c. ř. s. Č. 13483' steJ'ně Č. 12951 
13561. ' , -' 
odvolací soud ve věcech pracovních pení oprávněn ve sporu ° hodnotu 
vyšší než 300 K zrušiti rozsudek prvého soudu a vrátiti věc pracovnímu 
soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnuti č 13561' stejně 
Č. 13483. . , 

jestliže byl pra.covním soudem ve sporu přes 300 K vydán rozsudek pro 
~me~k~ní podle §~ 3?6 a 442:, 0;tst. 1 c, ř. s. a 'V odvolání byl uplat
noyam jen: odvolacI .duvod zmateC'nosti podle § 28, ·č. 2 a 4 zák. Č. 131/ 
1931 a § 477, Č. 2 a 4 c. ř. s., nel'ze před odvolacím soudem projed
návati celou věc znovu, nýbrž jest na odvolacím soudé, aby zrnšH na
padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, aby byla podle zákona 
projednána pr:ocesním soudem Č. 13598. 
o odvolání podaném proti rozsudku pracovního soudu pro z m e š
k á'll í j e.fl' pro z 01 a teč 'll o s t rozhodne odvolací soud II sne s e -
n í l~, V ne,: e ř e j n é,m. z a s e"d á oll í v senátě, je,niŽ musí být složen 
ze tn soud cu z povolam 'a ze dvou přísedících Č. 13598. 
převyšuje-li hodnota sporu 300 K, může "odvolad soud - -nejde-li 
Ů' o?volá,ní vzn.e:sené~ do rozsudku prvého soudu .pro zmeškání jen 
z duvodu zmatečnosti - rozhodnouti o odv,olání je.J1 po úst n í li 
o d vol a c í m jed.n á n í, třeba's strany se vzdaly .ústního odvolacího 
jednání Č. 14641. 
rozhodl-Jí odvolací soud o odvolání, jimi se napadá ve sporu přes 
300 K rozsudek ,pmcovniho 'soudu z důvodů věcných v neveřejném za
sedání, jde o zmatek podle §-477, Č. 4 c. ř. s. a § 28 č. 4 zák. Č. 131/ 
1931 Č. 14641. ' 
odst. 2: jestliže jak řádn~' soud, tak i praco~ní soud 0dmítly žalobu 
a 1 ~.m i. n e for i ,pro nepříslušnost a krajský soud k žalo:bcovu rekursu 
zrusli ,u~.nesení pra:o,,:ního S'o;rdu, l!loživ mu, aby ža.jobu na soud přijal 
a v ° Hl led~a.~ nemel zalovany protI tomuto usnesení rekurs, nebylo mll 
vSa'k zabraneno, aby. nevznesl námitku nepříslušnosti p r a c o v n í h o 
soudu Č, 14050. 
od.~íH-l! od,,:,olací so~d odvolání pro opoiděnostl nemohl přihlížeti 
~ uredm mocI k tomu, ze roz·sudek soudu prvé stolice (krajského souduf 
I svpřed~hozím řízení, byr zmatečn)', ježto byla založena vylučná pří
s.lu.sn~:~~ p:racov~fho soudu; k této zmatečnosti nemůže '-přihlížeti ani 
neJvyssl 'soud pn rozhodová'11Í o rekursu proti ,odmít. usnesení ·č. 14745. 
o~st. 3,: ná!9:k :11a od~en:u ~a práCE) konané v obdobiach nezbytne vol
nych, Je VOCI zalobnemu naroku 'na odmenu za práce prez čas novým 
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námkom a nemožno o ňom, ak bol vznesen)' len v odvolacom ,pokra-
čovaní, pojednávat' Č. 16242, ('úr. sb. č. 3276). . 
ak boJ y ?d~olacom pokračo;:a~í vo ve~i pracovnej vznesený nárok 
~a pc.naznu nah~adu za nevyuzltu ,~ov'Úle~u a na odmenu za prácu prez 
c~-s, Je te~to narok v pomere k zalobnemu nároku na plat na dobu 
vY'Po"';'edneJ le~oty ~ na odmenu za práctl konanú v čase potudňajšej 
prestavky novym narokom v smysle odst. 3, § 33 zák. Č • .131/1931 
o ktorom nemožno pojedná'vat' c. 17017 ('Úr. sb. Č, 3867)' srov č 16242 
(č. 3276 nr. sb.). ' .. 
§§ 34 až 35: dovolání, dovoJad řízení: odst. 1: n e pří P u s trn o s t 
d o vol á -n í: v pracovních sporech hodnoty rnižší než 300 K není dovo
láv~í příp,ustn~, třeb~ bylo ?dvolání pracovním soudem prohlášeno za 
pnpus'Ílne a trebas I odvola-c1 soud, rozho-dnuv ve f,ormě rozsudku pro
hlásil dovolání za přípustné č. 14609 (Úr. ,sb. Č. 2237)' srov. č. Í4588 
15413. " 
týká-['~ s~ d ° v o. I á n í. částky nepřevyšující hranici bagatelní, není pří
pustne, trebas odvolacl soud, rozhoduje o částce vyšší než 300 K pro
hlásil dovolání do potvnujícího rozsudku podle § 34, odst. 1 z~ pří
pustné pro zásadní význam rozhodnutí Č. 15413;- srov. č. '14609 (Úr. sb. 
Č. 2237). . 
lhůta § 34: jestliže stta'ny neučinily prohlášeni podle čJ.. IX ods,t. 4 
zák. Č. 161/1936, projednává se spor podle předpisů c. ř. s.' platných 
pro řádné soudy a opravná lhlIta do rozhodnutí v řízelní tom vydaných 
činí črrnáct dnů č. 15950. 
straně nemůže býti na újmu, podala-li o,prav'ný prostředek (dov,olá'ni) 
v 15denní lhůtě, ,prizpůsobirvŠí jej rozhodnutí odvolacíhO' soudu, jenž 
vynesl rozsudek Jako O'dvolací soud ve věcech prac.ovních č. 15950; 
srov. plen, rozh, Č. 1309. 
odst. 4: ani v pracovních sporech nejsou novoty v d o' vol a c í m ří
zení přípustné Č. 13274._ 
§ 35 (rozhodnutí o dovo)ání): n á 1 e žit O' s t i d o v -o 1 a c í h o s p i s u: 
dovnlá,ní ve věcech pmcovníoh, jež neobsahuje d o vol a' c í .n á vrh 
jest O'dmítnouti Č. 13493. ' 
odst. 2: nezabýval-li se pracov·nÍ soud dosud námitkami žalovaného ve 
věci samé) jest zrušiti nejen rozsu.dek odvolacího soudu, nýbrž i roz
sudek prvého soudu a vrátiti věc pracov-nímu soudu, aby se ,obíral 
ostatními námItka-mi žalovaného proti žalobnímu nároku a aby pak 
z,novu rozhodl Č, 13378. 
dovolací soud musí z úřadu přihlédnouti i k ,nevytý1kané zmatečnosti, 
která se sbě-hla v řízení u pracovního soudu Č. 13458; srov. Č. 14745. 
nejvyšši soud, rozhoduje o rekursu proti usnesení, jímž odvolací soud 
odmítl' odvolání pm· o.póiděnost, nemů'že přiblížeti z 'Úřadu k to-mu, že 
rozsudek soudu prrvé 'stolice a řízení jemu předcházející jsou zmatečné 
Č. 14745. 
§ 36: rekurs: n á 1 e žit o s t i rek u r s u: ve věcech pracovního soud
nic-tví nemusí býti rekurs, a to· alni rekurs k ,nejvyšimu soudu, po.depsán 
ad .. okátem Č. 13744. 
.p ř í p u s t:ll o str e.k tl r s u: proti usnesení odvolacího soudu, jímž 
bylo od-mínuto odvolání z rO'lsudku pracovn.ího soudu, jest přípustný 
rekurs Č. 14264; stejně Č. 12184, 12258. 
proti usneseni, jímž odv,olací soud odmltl žalobu pro zmatečnost po
danou podle § 529, Č. 2, c, ř. S'l jest rekurs přípustný; rekurs jest po
da-ti v paftnáctidenní lhůtě č. 15414. 
n e při p II st 'n o str e k u r s u: proti usnesení odvolacího soudu ve 
sporech pracovních, jímž 'bylo 'rozhodn1!to o námitce nepříslušnosti pra-
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covního soudu, není přípustn~r dovolad rekurs <tni v otázce útrat 
Č. 13347. 
do usnesení odvolacího soudu (ve sporech ,pracoiVnÍch), jímž byl zru
šen rozsudek pr'vébo soudu i s předchozím řízením, počína1íc doručením 
žaloby, ježto podle názoru odvolacího soudu byla doručena nepravému 
žalovanému, a prvému sOl!du bez v}'hrady Ipravomoci bylo nařízeno, 
aby zahájH jednání s pravým žalovaným, není přípustný rekurs! a tG 
ani toho, komu byla žaloba neprávem doručena č. 13637. 
jestliže .po odmíoutí žaloby a Jirnine fod řádným soudem odmítl i pra
covní soud žalobu pro nepřísluŠ"lwst a krajsk}' soud pak zrušil k žalob
covu rekursu usnesení pracovníhO' soudu, u!oživ mu, aby žalobu na 
soud prijal a o 'ní jednal, neměl žalovaný proti tomuto usneseni rekurs, 
nebylo mu však zabráněno, aby nevz·nesl námitku nepříslušnosti pra
co,vníhn soudu č. 14050. 
ustano.vení čl. I, Č. 5 zák. č. 251/1934 platí i pro pracovní soudy, amž 
záleží na tom, o jaké rozhodnutí druhého soudu v otázce příslušnosti 
jde Č. 14855. 
rozhodl-li soud druhé stolice ve věcech pracovních na žaIobcovo odvo
lámí (správně rekurs), napadající jak usnesení prvého soudu, jímž ne
bylo připuštěno rozšíření ža'loby, ta'k rozsudek ve věci samé, též o mz
šířeném žalob-ním nároku, a to tak, že odmítl žalobu v celém rozsahu 
O co do rozšířené části žaloby) pro nepřipusunost pořadu práva, jest 
jeho rozhodnutí i v tomto směru (co do mzšIřeného žalobního nároku) 
ko;nečné (§ 36 zák. o prac. soud.), třebaže o rozšíření žaloby neroz
hodl ve výroku Č. 16301. 
soud druhé s'to.Jice není ,oprávněn zabývati se z úřadu otázkou přípust
nOSiti pořadu práva, 'neuznal-li žalobcovo oprávnění k opravnému pro
středku v otázce přípustnosti pořadu ,práJva; učinil-Ii tak přece a vy
,slovil-li zmatečnost rozsudku prvého soudu i ,předchozího řízení a ža
lobu odmítl, jest proti jeho rozhodnutí rekurs žalovaného přípustný 
(§ 519, ,č. 2 c. ř. s.) Č. 16301. 
nebylo-li roz-hodnutí soudu prvé stoLice, jenž uznal výslovně pořad práva 
pro žalobni nárok, napadeno žalova'ným, nýbrž jen žalobcem, nabylo 
rozhodnutí soudu prvé stolke o této .otázce právlní moci Č. 16301. 
§ 37: exekuce podle rozhodnuti prac. soudů: který soud je přislu§ný 
k povolení z a j i š ť o- 'v a c í e x e k u c e podle rozsudku pracovního 
soudu č. 13294; srov. č. 2745, 3492 !Úr. sb. 
§ 38 (jiná působnost pracovních 'Soudů) viz též rozh. č. 13892 
u§ 28, Č. 3. 
pod předpis § 38 zákona nespadá spor, že nález rozhodčího soudu, zfi
zeného podle kolekti'V'ní smlouvy, jest mezi stra'nami bez účinný č. 13883; 
stejně Č. 14061. 
žalobu o 'bezúčillllll'ost nálezu rozhodců, na něž bylo r.o'Zhodování pře
neseno kolektivní smlouvou, nelze podat'i u rpra.covního soudu č. 14061; 
stejně Č. 13883. . 
po zřízení pracO!V1ních soudů (oddělení okresních soudů pro spory pra
covní) jest ž<lllobu o zrušení rozhodčího výroku, vydaného rozhodčím 
soudem zřízeným kolekHvní smlouvou, podani u onoho řád·n é h o 
soudu, který by by·l pro 'fOzepře v první stolici Vříslušný, nebýti smlouvy 
o rozsudím, a kteq:' by byl příslušný, kdyby prO' jeho ohvod nebyl 
zřízen an.i praco;y.ní soud, ani zvlá'štnÍ oddělenI okresního soudu pro 
spory pracovní č . .13883; stejně č. 14061. 
i za' účinnosti zákona o pracovních soudech Č. 13'1/193:1 příslušejí stra
nám proti rozhodnutím r o z hod -č í c h v Ý bor Ů' ž i v ln o s ten -
s ký c h s P o leč e 'll s t e v ve sporech, kte·ré ,náležejí !k věcné p,říSluš
Hosti pracovních soudů, jednak žaloba, která směřuje k věcnému pře-
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zkoumání dotčeného rozhodnutí a pro mz Je ,příslušný pracovní soud 
(§ 38 zák. č. 131/1931), jednak žaioba, kterou se dnžáduje neúčinnosti 
wzhodčího výroku z důvodů uvedených .v § 595 c. ř. s. a důsledkem 
toho i neplatnosti smlouvy o rozsudím, a pro kterou je příslušný řádný 
soud Č. 16997 (lÚr. sb. Č. 3954); srov. Č. 13883, 14061. 
§ 42 (příslušnost řádných soudů ve sporech p,racovních) viz též roz
hodnutí u §§ 1, 29, 32, rozh. Č. 14004 u § 3. 
§ 29 zák. .o prac. s. o patnáctidenní o d vol a c í .1 h ů t ě platí jen 
o odvolání z rozsudku oraco'Vního soudu a o- odvolání z rozsudku zvlá.št
ního oddělení okresního soudu pro spory pracovní, nevztahuje se však 
na řízení v pfaJcovnÍch sporech projednávaný,ch .před řádnými okresními 
soudy v místech, kde nejsou v činnosti a-ni IpracovnÍ soudy ani zvláštní 
oddělení okresních soudů 'pro spory pracov'ní č. 13342; srov. však dnes 
čl. IV zák. Č. 251/1934 a čl. IX zák. Č. 101/1936. . 
postoupil-li okresní soud spor u něho zahájený v době 'od 1. ledna 1932 
do 1. září 1932 po započetí' činnosti pmcovního soudu zřízeného v jeho 
obvodě tomuto pracovnímu soudu, aniž bylo vydáno pravoplatné roz
hodn.utí, že pro spor jest věcně .příslušný p'racovní soud, jest jednání 
před prac'ovním soudem (Ipřed odvolacím soudem ve sporech pracov
ních) zmateč·né podle § 28, č. 3 zák. o prac. soudech nehledíc na to, 
že strany nečin.ily námitek proti postoupení sporu pracoVlnímu soudu 
a že před ním ve hlavní věci projednávaly č. 13930. 
ked' v základnom spore, vzniklom z pracovného .pomeru a započatom 
ešte pred účinnosťou zák. č. 251/1934, pokračoval okres-ný súd podfa 
§ 42 zák. č. 13.1/193'1 a odvolací súd rozhodol ,o ňom v senáte sln,že
nom podfa predpis'ov ,pla;fJných na vybavenie ,odvol3Jnia pred riadnými 
súdmi, rozhoduje odvolací súd ako prvý súd obnofveného sporu o ža
lobe, po.danej u neho, ,bez prísediadch č. 16448 CÚr. sb. č. 3517). 
třebas prvý (okresní) soud nepojal do svého rozsudku doložku p,odle 
čl. IV, odst. 2 zák. č. 25!V1934, byl odvolací soud 'Oprávněn zkoumati, 
zda jde o spor pracovní, a rozřešil-li si tuto otáiku kladně, byl opráv
n.ěn jednati podle předpisů o odvolacim řízení ve Slporech pracovních 
Č. 14798 (I)r. sb. Č. 2376); stejně Č. 14991. 
předpis čl. IV, 'odst. 2 zák. Č. 251/1934 platí i tehdy, byla-Ii po I. lednu 
1935 r -Q"Z š í ř e n a původ-ní žaloba, podan.á a odpůrci doručená před 
1. lednem 1935 Č. 14869 (Úr. sb. Č. 2419). 
i když prvý soud nepojal do svého rozsudku doložku podle čl. IV, 
odst. 2, zák. č. 251/1934, má odvolací soud jednati podle předpisů 
o odvolacím řízení ve věcech pracovních č. 14991 (iÚr. sb. č. 2508); 
slej'ně č. 14798. . 
zá1mn,om o pracov-ných súdoch nestratily súkromno.práv,ne úmluvy 
'O p 'r í s I u š 'n.o s t i r o z hod 'Č í c h s ú d o v 'v sporoch, o ktorých 
by inak povolaný bol rozhodnut' riadný súd podl'a § 42 oit. :ták. 
Č. 15191 ~Úr. sb. Č. 2645); stejně é. 12239. 
'k výkladu čl. IX zák. Č. 161/1936 Č. 15836, 15893, 15950, 17018. 
prohlášení strany podle čl. IX, odst. 3 zák. č. 161/1936 není nahrazeno 
tím, že žaloba byla řízena na: .okresní }a;ko pro'cesní soud, a nejde o roz
hodnutí soudu ve smyslu odst. 5 čl. IX řeč. zák., uvedeno-li v roz
sudku, že uznáno právem v rozepři z pracovního poměru č. 15836. 
c-htějí-li strany dosáhnouti, aby byl spor projednan ve zvláštním řízeflí 
pr.o prae,ovní soudy, jsou pOlvinny učiniti prohlášení .podle odst. 2 čl. IX 
zák. č. 161/1936 o prac. soudech, třebas byl před soudem jednajícím 
.p'odle § 42 zák. o prac. soudech zaháje-n před úóinností řeč. zák. 
(1. srpnem 1936), konalo-li se další ústní jednán-í již za účinnosti uved. 
zák. a jednáno-Ii podle § 412 c. ř. s. mova Č. 15893 (Ur. sb. č. 3143). 
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neučinily-li stra.ny prohlášení podle čL IX, odst. 4 zák. č. 161j1936, 
projednává se spor podle ustanovení c. ř. s. platných pro řádné soudy 
Č. 15950. 
len preja'v strán potrebný podl'a čl. .IX zák. č. 16111936 'na to, ahy 
bol spor pred okres-ným súdom 'prejednany alko pra-covný, musí 5a stať 
prv, než 5a strany pustia do .pojednávania o hlavn-ej :veci Č. 17018 (JÚr. 
sb. Č. 3870). 
usnesenie súdu po včasnom prejavu st-rán podl'a čl IX cit. zák. o tom, 
že SlpOT bude prejednávaný ako pracovný, rnóže sa stať aj v pozdejšom 
stave sporu pred vynesením konečného rozhodnutia č. 17018 ('ÚT. 
sb. Č. 3870). 
§ 43 (účinnost zák. o prac. s.) viz ·rozh. Č. 13486, 13930 II § 4 zák. 
o pTac. soudech. 
§ 44 (derogačni klausule) viz též rozh. Č. 13857 II § 29. 
§ 17 ex. J. nebyl změněn zákonem o ,pTac. soudech Č. 14592. 
nejde o. spor, pro něJž jest vyluč ně příslušný exekuční soud podle § 17, 
druhý odstavec ex. ř., domáhá-li se vypověděný zaměstnanec zaplace11í 
dalších služebních požitků p.roto, že mu výpověď nebyla dána: vmuce
nýrn správcem jedině k tomu oprávn.ěným, ný:brž konkursním správcem 
jako osobou neopráNněnou; nesejde, na tom, že se vnucený správce 
nevzepřel příkazrtm s.právce konkursní podstaty a konkursního komisaře 
a že je provedl Č. 13239. 
předpisem druhého odstavce § 17 ex. ř. byly jen takové spory vyhra
zeny rozhodorvání exekučnímu soudu, ·které tkví svou podstatou ve skut
kové okolnosti, teprve za exekučního řÍ-zNi:Í vzn.iklé, takže exekuční 
řízení samo o sobě jest dů'vodem žaloby; tomu tak inení, tkví~1i vznik 
SpOrtl proti vn.ucenému sprá,vci vel'kost.atku ve skutečnosti, že vlasŤl11'Íik 
velkostatku vypověděl žalobce ja.ko zaměstn.ance velkostatku ze služeb, 
čímž i vnucený správce se pokládál vázán, a vzav v)'pověď na vědomí, 
za1ož·i:J ona ni další své kroky proti žalobci za exeku6ního řízení č. 13826. 
k IvýJ.učné příslušnosti exekučního soudu podle § 17 ex. ř. náleží spor 
propuštěného zaměstnance proU v.n u c e .fl! é s.p!r á v ě zaměstna'Via:te
lově na zaplacení služebních požitků č. 14592; 'SlrOV. Č. 12·930, 7592. 
§ 113 ,konk. ř. -o příslušnostli ·konkursního soudu pro určité spory nebyl 
dotčen zákonem o pmc. soudech Č. 14073. 
žaloba Ů" uznání pravosti konkursní pohledávky patří k výlučné přísluš
nosti konkursníhO' soudu i tehdy, jde-li o pohledávku ze služeb.ního po
měru, která by mimo konkurs patřila výluč.ně před pracoiVní soudy 
Č. 14073. 

PraCOVní trh domácí viz heslo: o c -h ran a do m á c í hot r h u. 
PragmaUka služební viz hesla: B,1' n o, z a ITl ě s t'll a n c i stá tn í. 
Praha viz he,slo: o lb e c. 

vi-z též heslo: ob e c, po řad IP r á v a (obec) mzh. Č. 17033. 
příslu.šnost krajského soudu civilního v Praze pod!le 
zák č. 4/1918 viz tamže. 
zpětného postupu pozemků p-odle § 21 zák. Č. 88/1920 nelze se na pražské 
obci domáhati pořadem práva č. 13589. 
městská rada pražská jest oprá'vněna uzavírati májemní smlouvy č. 14287. 
prováděl-Ii okresní soud exekučnÍ- v Pr;::tze výJkon zájemníhd popsání svršků 
jen jako soud dožádaný (§ 36, odst. 2 j. n.), jest k :mzhodování spom 
o nepřúpustnosti zájemního popsání výhradně .příslušný soud, který povolil 
zájemní popsání (procesní soud) č. 13489. 
ve Velké Braze jest i po zřízení okresního soudu exekučníhO' (vlád", nař. 
Č. 165,/1926) přísluŠ'ný ,k povolení exelwce vyklizením nemovité věci podle 
mimosoudní vypovědi jako dříve okresní soud, v jehož obvodě jest předmět 
najatý nebo pachtova'ný (§ 4, odst. 1, Č. 5 ex. ř.) č. 14277. 

Právo chudých 
569 

_ o zrušovací stížnosti (§ 46 honeb. zák. č. 49/1866 čes. z. z.) rozhoduje 
v Praze okresní soud e,xekuóní Č. 16018. 

Právní mOc viz hesla: roze,p.ře rozsouzená, rozsude~ (§ 411 c. ř. s.). 
~ _ formální knihovního zá,pisu a odpor podle § 213 ex. r. c. 13183, 13192, 

14007; srov. Č. 11109. 
názor viz heslo: sy-n .. di,kátní odpovědnost. . 
rozsudku, usnesení viz hesla: op r a var o z h.od n u t I, r o z s ude k 

(§ 411 c. ř. 5.), us'nesení. ,o, 

omyl (§ 1431 obč. zák.) viz heslo: obohaceni bezduvodne (k-on~ 
dikce). 

osobnost viz heslo: o s o b a p r á v nic k á. 
otázka viz heslo: o t á z k a p r á v 'll í či' s -k u t k o v á. 
poučení viz hesla: ~ e s por n -é říz e ,n í, stí ž TI o ~ t. 
souvislost: pohledávka z titulu ná!1T,ad~ škody, namíta:n~ ~alovaným k :a~ 

počtení a vyvozovaná z naplnem shbu. o p~S'kytvnuÍ1 uve~u a ~ nes.plnefi1 
dalších přípovědí, ·není v právní. souvuslostI s zal-ohcovym 'narokem na 
na vrácení poskytnuté zápůjčky Č. 16336. 

zájem viz hesla: u r č o v a cín á vrh mez i tím n í, žal 'o b a u r č o
vací. 

zástupce viz hesla: adv-okát, nepjatnos.t po-dle § 879, Č. 2obč. 
zák., rp I.fl" á moc pro c e sní. 

Právnická osoba viz heslo: oso b a p r á v -fl i c k á. 
Právo autorské viz heslo: p ů vod g. k é p r á v,o, 

bydlení vi-z heslo: s 1 uže b n o stb y t u. 
cizozemské, užití jeho viz hesla: c i z o zem s k o, pří s I u ~ n -o st. 
čekatelské vjz hesla.: ex e k II C e, s pol e č e 'fl. s t v a s t a veb n í a b y-

tová, substituce fideikomisární, usedlost střední 
velikost,i, žaloba (§ 37 ex. ř.). 

hlasovací viz heSla,: stí ž n o s t, oV Y r o v 'fl", á n í. 
chudých.: úkol zástupce chudých, u~tanoven,ého pro ~ ža'lobu pro spov~ u ... urči-. 

tého soudu skončil pravopla1tnym odmltnuhm zaloby pro nepnslusnost 
tohoto soudu' :by.lo na žalobci, aby si pro sp.or u příslušného soudu 
obstaral lUovéhozástupce ·chudých a zařídil, aby byla žaloba včas (§ 232, 
odst. 3 c. ř. s.) podána u příslušnéhyo s?:u~u č. J~.~66.. ,y 
zástupce chudých, zřízený ve .sporu ZaIU]lcI.,.m? ·dltetl, ueUl opravnen. pr,o
jeviti jménem žalujícího- dítěte nebo porucm~a nesouhlas s. odebramm 
krve dítěte, nýhrž múže tak učiniti jen 'PO'ručn~k s~m ~. 132;5 1. .. . 
odchylka od zásady, že byl-li !ekurs v ?e;;porne~ nzent pO,d~n u ]meho 
soudu než -ll soudu prvé stohce. p.oklada se za den podant den, kdX 
rekurs došel soudu prvé stnlice, neplatí ani pro ch~do.? stra?u, pro ntz 
byl rekurs ve lhiHě § 36 zák. Č. 100j1931 protokolarne sepsa.n II soudu 
jejiho bydliště Č. 13377. . ".... '.' ., 
advokát jako zástupce chudych muze zadartr ·na svem khentovI ~a:p.la
cení své odměny jen piii odnětí práva chudých podle § 68, odst. 2 c. 
ř. s., nikoli i př.i vys,lovení zániku práva chudých -podle ~ 68, odst. 1 
c. ř. s. Č. 15183. 'd' t • 
advokát ustan.ovený jako zástupce chudých nemůže se na ~h~ e s rane~ 
jím zastoupené, domáhati zaplacení odměny za za~tupovant, naby!a..,h 
chudá stran ze sporu, v němž hyla zasto.upe~~. zas.tupcem chudych, 
hyp.otekámi pohledávky, která je zatím nezp~nez~teln~ c. 16860. y 
v řízení o zbavení svéprávnosti (ř. o zba:vem. svepr. c. 2~)7jI916 r. z.) 
lze v odporovém říze-ní ustanoviti pro ch~do.u stranu ~astupc~m chu
dých advokáta neb úředníka ~?udu n~.bo s~atn!h? zastupltelsUvl c. ~ ?967: 
je-li nárok na útraty sporu pnsouzene "Ůipravnenemu ve SiPOru ~. vyzlvn~ 
vymáhán advokátem podle § 70 c. ř. s. samostatnou e:xekucI, neplatI 
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pro jej-icb vymá'hání zvláštní vyhody podle § 314/1920 uved. zák. 
Č, 16288, 
advokát vstano'Veu}' jako zástupce ohudých jest za podmínek § 70 c. 
ř. s. -oprávněn samostatně vybrati a vlastním jménem exekuci vymáhati 
přímo na odpůrci odměnu a výiohy státem nezarložené; co do II o t o
v Ý c h výloh může advokát dáti podnět k postupu podle § 134, odst. 2 
zákona; postup podle §§ 104 a dal. jedno ř. neplatí pro vybrání o d
m ě 'll Y příslušející zástupci chudých Č. 16557. 

kontrolní viz heslo: k o 'll t r o I 'll í -p l' á 'V o. 
místa splniště viz hesla.: mez~národni právo soukromé, Slo

ven sk o. 
okenní viz ht;slo: s i uže b II o s t. 
předkupní viz hesla: pře d k u p n í p r á v o, s p o I e c n o s t s '1' U é e -ll' í m 

o mez e'll Ý m. 
pftvodské viz heslo: p ů vod s,k é p ľ á v o. 
souseds,ké viz heslo: s o u se d sk é p r á v O. 

statusové viz heslo: o t á z ,k a pře dur Č II j í c í. 
užívací viz heslo: tl ž í v a cíp r á v o. 
várečné viz ,heslo: pravovárečnící rozh. Č. 14376. 
vo1by (čl. 354 -obell. zák.) viz heslo: sm I o u vak up n í. 
zadržovací viz heslo·: z a drž o v a cíp ľ á v o. 
zástavní viz heslo: z á s t a v n í p r á v o. 
zpětné koupě viz heslo: s m I o u vak II p ní (§ 1068 obč. zák). 

Pravovárečníci: »Buciěj.oviétí prwvováreč'l1ici, měšťanský pivovar založený -roku 
1795« jsou osobou právnickou, založenou na podkladu soukromoprávním 
Č, 14030; srov, Č, 10853, 7720, 1247, 
i zákaz čepovati ojzÍ pivo pod ztrátou nMoku na váreóné je soukromopráV'ní' 
povahy Č, 14030, 
pro Ipřestouplého podHníka jest zákaz stanov čepovati cizí pivo pod ztrátou 
nárok-u na váreč,né závazný nehledíc na to, zda byl či nebyl vložen do pn
zemkové knihy jako reální břemeno na ,pravovárečných domech Č. 14030. 
v á r·e č n é :p r á v o spojené s nemovitostí (reální právo) není samostatm~ 
předmět exekuce č. 14376; srov. Č. 3983. 
zákaz čepovati cizí pivo v pravovárečném ·domě pod -ztrátou vMečného vy
hovuje účelu pravovárečného společenstva č. 14030. 

Praxe advokátní 'viz hesl6: a d v o kát (zápis do seznamu). 
Prázdniny soudní (§§ 223 až 225 c. ř. s.): § 223 c. ř. s.: kcmá'11'í roku v neferiál

ních sporech o soudních prázdninách není zmatečností podle § 477, č. 4 
c. ř. s.; jde jen o· porušení předpisu, up.ravu~ídho říze·ní, jež bylo z.ho

. jeno tím, že nebyla uči:něna výtka podle § 196 c. ř. s. Č. 13435. 
§ 224, Č. 3, 4: spot proti nemanželskému ·otci o náhradu 'náklladů vy
na.Jožen~'oh třetí os.obou (matoku) na vý.živu jeho dítěte ne n í věcí 
prázdninovou oč. 15750; srov. Č, 603, 4971, 5761, 1oool. 
č. 7: nejde o prázdninovou věc (§ 224, Č. 7 c. ř. s.), ·domáhá~li St! 
spolek na svém zvoleném funkcionáři náhrady škody, kterou spolku 
zpúsobil jako spolkový funkcionář Č. 13432. 
jde o prázdninovou věc (§ 224, č. 7 c. ř. s.), domáhá-li -se zaměst
nanec na zaměstna'Vateli náhrady škody p~oto, že ho :~'přihlásil« u úra
zové pojišťovny nižším výdělkem než skuteču}'m, takže mu. ,byl vymě
řen úrazový dúchod niŽŠÍ, než by se mu by,lo dC!stal0 při řádném při
hlášení Č. 14278. 
jde o věc prázdninovou, domáhá-li se s)nn na matce odměny za čin
nost, kte.fOu vyvíjel v jejím podniku, ježto mu bylo· slíbeno, že mu bude 
za to jednou podnik odevzdán č. 14490; srov. č. 9173, 9246. 
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v ? v 8 c ř s platí o sporech, které -.podle § 4?, č. 7 j. n. 
c. 8: § _24, c', .' d~otu ř'edmětu sporu pred okresnt soudy; ta
.náležejí nehledlc n~ h~ 'h' ~ se 'hostinský na hostu zaplace-ní dluhll 
kovým sporem nem, oma a- , . v 13575 
za odebrč.l.né zboží (pokrI?Y a pap.olje) "Cl' u (pOdra odst. 4 čl. XI zák. 

! 2 v S' vyhlásen'le ve Cl za ena n . ,v 
ods. c. r. oo '1 ... ·té -g,údne prázdniny ale má ÚČ1l111ost az 
Č. 23/1928 neplatI en ... na. urCI ... 2' v té~ž smyslu Č. 9589. 
do pravŮiplatného ~kOn~en,::trPp~~u ,~~ž~~52opravný prostředek za celé~o 
§ -225, odst. 2 c. r. s .. P v 9320 a rozhodnutí tam uvedená a dale 
spor.ného řízení Č. 14'898; srov. c. ' 
č. 166}3;.... d t 2 ř s ve znění čl. II, Č. 3 zák. č. 23/ 
pro UZltI predipls~, ~ ~25) ~ s b' I c. ci',' soudem prvé- stoJíce rozsudek 
1928 je 'lOzhoduJIC1 Je-n, ze y vy an . 
pro zmeškání Č. 16613. v, I t' t' y o rozsudku pro zmeškání 
§ 225, odst. 2 c. ř. ~. -:' ynov. ~neU1 :p ~ \ ez 398 c. ř, s.) a vztahuje. 
vyd3lném pro nepodC;nl zalt~b~1 k OdPoV:l~ho(§sporného řízení ve všech 
se na každý opravny pr~s re e za c 
st9lidch Č. 16613) sr?,v. c; .93;0' oit~~~ti i věci zemědělského řízení vy-
za věci vyrovnaclho nzent Jes. ,p ... . j "lními Č 16794 

'I latí o nkh že JSou vecml el1la' . ' , 
,rOVlnaCII0 a op . ' ' ... '. . ... několik samostatných usneseUl 
třebaže bylo straně, d~ľuc~n~v zaro~:~a lhUty k podá;ní rekursu 'Proti 
v jedné obálce, Iren! ht? o cena e, 

I
'ednotlivy'm usnese:l11m c. 16698. . , 

.' ář' smlouva k·omlsnl. 
Pražská bursa viz hesla: k ,o m I s Ilon, v v k I' rozh č 1638? 

P 
Y k' illustrovaný zpravodaj viz heslo: s o u t e z ne' a a .' ... 

r32S y . k v d rčující rozluka. 
Prejudiciální otázka viz hesla: o t a z ~ y r e' ~ , 
Prelduse důkazů viz heslo: 'll e 'S- por.n e r I z e n 1. • ' p r () vad y 

P kl 
' 'lhu'!a V'IZ ·hesla: I h ú t a, p ľ o mll é e tl I, spr a va· re US1Vnt .. v v ' 

Pr.émie pojistné viz heslo: g. m 1 u v II i P ~ J I, S tetl 1. 

Prémiové obchody viz heslo: di f e r e II C!fll ob c ~ o d y. 
·.tV' mluvnl (§ 25 zák. o poj.sm1.). 

Prémiový rabat viz heslo: poj 1 ~ e, tl 1 S 

Prenotace viz heslo: k 11 i h o v n I z a z n a m. v , ' k 
t '.'" smě tl e cny z a - o 'll. 

Presentace směnky viz heslo: II o ar, t' . ') 
Presumptivní plná moC viz 'heslo: pln á l~. ~ C ... (p ,r e s u m piV tl 1 . 

Prémie pojistná viz.heslo: sm;uvndí p~~ls~en(~ 1299.obč. zák.), pojištění 
Primář nemocnice VIZ hesla: nahra· a s o y 

sodálnÍ. '11 d škody (primá'ře). 
viz též hesla: ln e m.o c II i c e, ll' a . r a a 

Principál viz heslo: IP r o k u r i sta. , 

Pr'lvativní novace viz heslo: ,n o v a c e, .. s n,l 1 r. 
d · h 10 Ci d v o kát (zápis do seznamu 

Privilegium soudcovské podle § 6 a v. r. VIZ es·: 
advokátl!) rozh. é. 13679. v ' ř í s I II š;o o S t, r o z e IP ř e 

Privilegované námitky viz he:sla: . por ,a d p r a v a, p 
~a,háj,e,ná,.rohzsI~udZreantba vnucená nemovitosti (§ 2,16, 

zástavnt pravo VIZ . es 'a. ".k.' 
- y? v s) zástavní pravo za· onne. c. _ c. r. ., , 

" . h· 10' plná moc procesu!. Procesm plna moc ~'lZ es . - , .' ll1 o C 
_ zmocněnec VílZ hesla: advckayt, plna. o s'obilost ke sporu. 
_ způsobilost viz hes'!a: z mat e. c 11 o s t. Z P II 

Prode1' viz heslo: sm.lo uva \cllP:nJ. , I ' • 13172 spra'ly není pfípus,oy c. . 
~ :neoddělené úwdy za vn~ce!fle 

dražbou viz heslo: dra z b a 
dřiví viz heslo: pozem~ová r,t!forma. r 

splátkový viz heslo: spla-tkove obc·hod). 

I 
I 
I 
'I 
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z vOlné ruky (~ 280 ex. ř.): o nabytí věci p'rodejern z volné ruky (§4 280 
prvý odstavec ex. ř.) .platí předpisy §§ 423 a násl: obč. zák. č. 13221i: 

- kupitel 'nenabývá při prodeji z volné ruky vlastnictví již usnesením exe
kučního soudu, že se přijímá jeho návrh, ahy z 'V'olné ruky převzal za
bavené věci za odhadní cenu, nýbrž teprve odevzdáním Č. 1322:4. 

podle čl. .310 obeh. zák.: provesti rvzvrh výtěžku za věci prodané v exekuci 
(§ 327, čtvrtý odstavec ex. ř.) a učiniti opatření o 10m, co se má státi 
s výtěž-kem docíleným v nesporném tízení podle čl. 310 obeh. zák. ná-
leží soudu, jenž výtěžek prodejem získal Č. 14064. ) 

Prodejna: i 'Při označování prodejen jest užívati plného zněm filTmy, ni1ko!iv jen 
jeho části, třebaž,e částeč·né znění íirmy měl ma}itel chráněno jako známku; 
tento souhlasný názor nižších soudů není v rozporu se. zákonem Č. 13614. 
losová viz heslo: losy. 

Prodejní cena viz hesla: o b e c TI á hod TI o t a, s m J o u vak II p n í. 
. Prodejové řízení viz hesla: dra 7. ba, ex e k II C e. 

v ko,nkursu viz heslo: konkurs (§§ 13, 121). 
ve vy r o v ná'n í viz též heslo: vy r O'v'n án í. 
§ 3 zák. č. 1/1933, jímž bylIa lhůta jednoho roku, stanovená druhým 
odsta;vcem § 256 e,x. ř., prodloužena na dva ,roky, nelze užíti, uply
nula-li' již lhůta ,podle původního doslorvu ,druhého odstavce ex. ř. v době 
'nabytí účinnosti řečeného zákona Č. 1/1933 Č. 13163. 
žalobě podle § 37 ex. ř. nelze vyhověti, za!uiklo-li soudcovské právo 
právo zástavní ve vylučovaných věcech podle § 256, odst. 2 ex. ř., 
třebas není e:xeku<::e zrušena a zánik nebyl vyznačen v záj. rejstříku 
č. 14175. 
odkladem dražebního roku se nezrušuje dražební řízen'Í' podle § 207, 
odst 1 e~. ř. Č. 14473. 
dali-Ii exek. soud vyhlásiti dražbu svršků v místním časopise (§ 2 zák. 
Č. 1/1933), nelze provésti platně dražbu, v jiný den, než který byl ,(tře
has chybně) uveden v časopise č. 14779. 
§ 151, odst. 3, pasl. věta ex. ř. ,platí ,j !Po úči,nnosti § 1, odst. 2 zák; 
č . .1/1933 č. 15747. 

Prodlení vi.z hesla: advokát, měna, pos;tup, pozemková reforma. 
při k II P n í s II 1 o II V ě v,iz heslo: s m I o u vak u p ll: í. 
v pla~í pojistné prémie viz heslo: pojištění smluvní (§§ 28,29 

zak. o .pol. sm1.). 
v phtění vyrovnací kvoty viz heslo: vyrovnání (§ 67 vyr. ř.). 

ustoupení od smlouvy (§§ 918 a násL obč. zák.) viz heslo s m I o ll'V a 
(ustoupení od smlouvy). 
dlužník jest povi'nen z důvodu prodlení nahraditi věřiteli škodu přivo
děnou poklesem smluvené cizí měny č. 15659. 
bylo-li umluveno placení efektiV11ě v anglických libráoh a byl-li dluž'ník 
v prodlení s placením, má věřitel nárok, aby se mu dostalo tolik, 'kolik 
mu ;příSlušelo v den splatnosti, bylo-Ji, placeno 'Podle kursu v den pla
ce·ní a .nikoli podle vyššího kursu v de,n splatnosti Č. 13572. 
jde-li o- smlouvu mezi tuzemcem a cizincem, jest užíti tuzemského .práva 
i pro posouzení právní'ch důsledků prodlení toho nebo onoho smluv<::e 
č. 14649. 
zá'ko'lllný nárok na úroky z prodilení v pří-padě :nedod'l'·ženÍ pla;tebníoh 
lhút ujedna1ných smÍ'fem ·0 hJ.<I'Vlním dluhu nepomíjí, i když nebyl ve smíru 
zvlášť vytčen· Č. 14895. 
smh.~v~ná ztráta lhůt jako následek prodlení v placeni nastává v pochyb
-nostl len tehdy, bylo-Ii prodlení zaviněno dluž,níkem Č. 15178. 
úr~ky z opozdelfl.ia z tej častí pohl'adávky, ktorá pri'Padá na účtovanú 
dan z obraotu, možno požadovat' a p-risúdiť len odo dňa skutoóného za
platen;a pohl'adávky Č. 153,18 ('Úr. sb. č. 2731). 
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pro už,ití § 2 zák. Č. 205/1933 je rozhodující jedině doba vzniku zá-
vazku Č. 15356. , 
z toho, že dlužnrk nepozastavoval úro~ovou dol~žk~ na fakturach, ,nelze 
dovozovati jeho souhJ.as s touto, dolozkyou, ~~da}e ldye ~ dlouhol,ete o~
chodní spojení a vědomost dlužmkovu, -ze pf.! prekrocem platehmch Ihut 
se počítají úroky z prodlení v určité výši Č. 15609. , 

PrOdloužení nájmu viz heslo: s m I o u van á j e m n í a pac h to: ni., 
Prohlášení podle § 428 obč. zák. viz, hesla: pře vod v 1 a s tnI c t v I (§ 428 

obč. zák.), zástavní prav,o: , ,." " 
za mrtva: prohlášení osob za mrtve Jest ota'zkou tykal1cl se osobmho stavu 

č. 16720. . "h" I ' 
k rozhodnutí o návrhu na prohlášení československeho statm o pns us-
níka za mrtva jsou povolány výhradně příslušné tuzemské soudy 
Č. 16720. . hl" . 
'výrok cizího úřadu (úředního soudu říšskoněm;ckeh~) o, pro asenl 
československého státního občana za mrtva nema na uzeml Če,slkoslo
venské republiky práVlní účinno5ti Č. 16720. 

_ záruční: ,není zástavou podle § 1483 obč~ zák. Č. 14804. 
Prohlídka dobytka, masa viz heslo: pop 1 a t k Y ,j a teč n í. 
Pro.jednaci zásada ,viz heslo: z á s a d a pro- jed 11 a c í. 
Projednáni pozůstalosti viz heslo: p o z Ů s tal os t. 
Projednavatel pozůstalOstí: zákonu jest tato instituce cizí č. 13191. . 
Projev v'ůle: konkludentním činem .viz heslo:, čin. k.o:.n~l.ud~?~,n,1. 

právnická osoba jako zaměstnavatel muSl prOJeVItI vuII smerullcl, ke 
změně slu.žehního poměru (snížení odměny) způsobem \:e stan~v~ch 
předepsaným; nedostat~k ten nemůže ?ýti ,?~hmže~ pro]e~vem. Jellh~ 
funikcio,náře, pokud nem k t-o~mu zmoc~1e:n, VUOly.~,amestnancl" am ~~yz 
zaměstnanec proti změně nIC nenamltai a pn]lmal Sll1zene pOZltKy 
č. 15176.. •. 
k- otázce, jakým způsobem musí se státi projev ,okresu a zemSKe 

, správní komise, aby by.] právně účinný ,č. y 1,4684.. ' 
prejavy štátnych orgánov i vte~y, ked .stat vys~uPl!Je ak~ sl?-luvnlk 
v pre,vodzozaní - svojho ohchod-neho POdUlku, mUSla sa stat Plsomne, 
i'lláč štát nezav,azujú Č. 14913 (rÚr. sb. č. 2404); srov. Č. 12027, 12,892. 
projev vůle spo!leĎn-osti s ručením omezeným se nemusí stáN v 'pisemné 
formě protokolární Č. 15194. o v " • ..,. 

závazný projev vůle za spo,!ečnost s r. o. se muze statI nejen leJITIlI 
zákonnými zástupci, nýbrž i 'Zmooněrnci nebo úředníky, pokud jednali 
v mezích zmoe-nění Č. 15312. 
okresní nemoceu:ská pojišt'ovna muže projevit' svou vů.Ji jen statutárne 
č. 15746. 
k ohlá'šení nároku z pojistné 'smlouvy poj-ist1teli stačí kaž,d)' projev vťtle, 
z 'něhož jest zřejmé, že trvá na plnění Č, 15120. 

Prokura, prokurista: prokurista tuzemské firmy vykonává zaměst?ání v~ smysl~ 
zák. Č. 39/1928, i když jeho činnost jest omezena na vedeni prodejny v CI

zině Č. 13564; srov. Č. 10916, 11289. 
třebas hyl prokurista společenstva (zák. Č. 70/1873) us.tanoven neprá·veri1 
usnesením před'Stavenstva a dozorčí mdy, může třetí osoba, bylo-li jeho 
ustan\wení veřejně -oznámeno- zápisem dO' společenstevního rejstříku, spo
léhati 'na takové prohlášení obchodníka k veřejnosti, zejména neodvolalo-li 
společenstvo IpO více 'let toto prohlášení a trpělo-li, aby zapsaná osoba vy
stupovala jako prokurista a podpirSo'Vala za ně li'stiny 'č. 13624. 
omezení zástup čí moci kupce jednotlivce kolektivním zastu-PQlvámím s usta
noveným prokuristou není dovoleno Č. 16223. . 
prokurista s kolektivní proku-rou nemúže -bez zvláštní obchodní plné mOCI 
k samostatnému jednání s účinky zmocnitele zavazujícími sjednati koupi 
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pozemků se závazkem k jejich zastarvění budovami :podniku do určité doby 
č. 16286. 
principál není ani občanskoprávně zavázán z úvěru, poskytnutého na zá
kladě směnek podetpswných za něho jen jeho kolektivním prokuristou, jest
-liže jednáni kalektivníha prakuristy doda,teč'ně nesohváIi1 ani nedastal za
půjčenou vaJutu, a tO', ani tehdy, když právní zástupce, pověřený principálem 
k opovědi kalektivního prokuristy u obchodního rejstří'ku, prahlásil bez 
zvláštního zmocnění prillldpáIo~a vůči zapf1jčiteH, že jest prokuristu poklá
dati za samostatného prokuristu Č. 16770. 
keď bol akceptačný preja'v napísaný na biankozmenku menom účastinnej. 
spolačnos.fi jej prokuristau, n~e: je na prekážku zme-nkovému záv,azku, že 
v deň, ktorý bol pri vyplnení zmenky l1'v-edený ako deň vystavenia, pl'okúra 
datyčneho prokuris1u už zanikla; stačí, že účastinná spol-oč-nosť v ten deň 
jestvovala Č. 16902 (IÚr. sb. č. 3849); poro'\'. Úro sb. Č. 770, 1236, 1246 
a Sb. n. S. č. 5863. 

Prokuraindosament viz heslo: směnečný zákon .(§ 15). 
Prokurator faJsus viz hes,la: faJsus pťokurator, směnečný zákon. 
Prokuratura finanční viz heslO': f i n a -TI- Č 'll' í P r ,o k u r a t u ,r a. 
Prolongace směnky viz hesla: smě, ne č n· Ý z á k o n, smě n k a. 
Prominutí pořádkového trestu viz heslo: stí' ž n o s t. 
Promlčení anuit viz hes!lo: dra ž b a vn u c e TI á n e m o v i t o s t i - r o z vrh 

(§§ 213, 2-16 ex. ř.). 
pod 1 e § .6 a) a u t ,o m. zák. dz heslo: a u tom -o.b i lov'ý z á k o n 
(rozh. č. 16026 u § 6 a) zák. č .. 162/1908). 
pod 1 e § 20, o d st. 2 z á k č. 44/1928 viz heslo: och ran a :fl á je m c ů. 
pod I e § 18, o d st. 2 zák. o "' c h r. n á j. (vlád. vyhl. č. 64/1932) viz 
heslo: och r a 'll a ,n á j e m c ů. 
podle § 19 zák. -o- p,oj. viz heslo: pojištění sm)uvní (§19). 
zachování promlčecí lhůty viz heslo; pří s I u š n o s t P' o dle § 232, odst. 3 
c. 'ř. s. 
přednostního práva _viz heslla: draž b a v n u c e ná ne m óv i ta s ti 
(§ 216, č. 2 ex. ř.), konkurs. 
převodního ,poplatku viz heslo: dra ž b a v-n u cen á ne m o vi t'o s ti -
rozv,h (§ 216, č. 2 e.x. ř.). 
všeobecné: naplňuje-li přestupek podle §§ 114, odst. 2, lit. i), .131 živn. ř. 

skutko:vou podstatu podle zákona proti nekalé soutěži, je pro mlč e TI í 
nároků postiženého posouditi podle zákona proti neka,lé soutěži Č. 16281. 
postižený nemůže :na újmu druhé strany a prot·i zásadám právní bez
pečnosti opříti své nároky o předpi,s obecnější (předpisy občanského 
zákona) č. 16281. 
vlastnické práv'o k pozemku se .nepromlčuje tím, že nebylo po pro
mlčeci dobll' vykonáváno plným rozsahem, a nevydržuje se na prospěch 
toho, kdo na pozemku -konal vedle vlastníka, držební úkony, třebaže 
tyto .úkony svým významem a obsahem daleko' převyšovaly ony úkony, 
jimiž se spokojil a na něž se omezil vlastník Č. 13245. 
k otázce promlčení pohledávky, jejíž zaplacení slíbH dlužní-k »rpodle 
mažnostk< nebo »až se dá« č. 15279. 
pre posúdenie povinnosti nemanželského ,otca bývajúceho ,na Slovensku 
v;óči dieťaťu sp-Iodenému, narodenérnu a bývaj-úcemu y čechách, z dó
vodu atcovstva 'a v-oči nernanželskej rnatke z dovodu nahromadených 
alimentnv p-latia predpisy všeobecného. ohČli'3JTI'ského zá'koníka Č. 15320 
(Iúr. sb. č. 2894); sro'\'. i č. 5357, 14913. 
§§ 1478, 1479 obe. zák. (obecná lhůta promlčecí) viz též shara mzh. 
č. 15320 (v š e o b e c,n é) a rozh. č. 14009 níže II § 1486, Č. 1 obč. 
zák., a důvody rozh. č. 14955, ] 6109. 
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promlče'ní pohledávky, jejíž zaplacení slíbil dlužník podle maž·nosti nebo 
až se dá (§ 904 obč. zák.), počíná se teprve tehdy, když nastala u dluž
níka objektivně možnost platiti č. 15279. 
kdy se počíná promlčení nároku na t. řeč. kwpitalisad Č. 15450. 
ujednal~li zaměstnavatel se zaměstnanci, že .příspěVky k nemocenskému 
pojištění, pokud mají býti zapfa'veny zaměstnanci, budou zaměst.nava
telem ukládány -pro každého jednotlivého zaměstnance na vkladní 
knížku a že příslušná částka může býti- zaměstnancem požado'Vána te
prve při vystoupení ze služby, jest posuzovati nárok zaměstnancův 
proti zaměstnavateli na vydání příslušné 'částky i' s úroky za nárok 
z poměru mandátního a neplatí o něm ustanove·ní § 1486, Č. 5 obč. 
zak. č. 13999. 
náhradní nárok za vynaloženou výživu se promlčuje v obecné (řádné) 
promlčecí lhůtě č. 16072; srov. Č. 15430, 15320, 15113 Sb. n. s., 1177 
Úro sb. a jud. č. 81 (Ol. U. st. ř. č. 5177). 
nárok klienta na vydáni toho, co bylo pro něho u advokáta složeno, 
se ,promlčuje v obecné lhůtě promJčeci Č. 16407. 
nárok podle § 1041 obč. zák. se ,pr-o-mIčuje ve 30 letech, třebas šlo 
ji,nak o náhradu za dodaný materiál a. řemeslnické práce č. 16492; srov. 
č. 10899, 11440. 
jestliže kl1pite'l dal kaupeného konč pro vadnost k disposici a jeho ža
lobě o zrušení trhové smlauvy bylo vyhověnO', je kupitelův nárok na 
náhradu nákladů na potřebné opatření koně poté, kdy jej dal k dis
,posici a proda,tel odepřel j-ej převzíti, nárokem z nezmoc·něného jedna
telství (§ 1036 obč. zák.) , který se promlčuje v obecné (řádné) pro
mlčení době č. 16606. 
nárok na v'rácení činž'e předem již zaplacené podle § 1096, druhá věta 
obč. zák. jest nárokem z bezdttvodného obohacení podle § 1435 obč. 
zák, jenž se p'l'omlčuje v řádné lhůtě § 1479 obč. zák. Č. 14143. 
§ 1480 obč. zák. (opětující se plnění) . viz též rozh. č. 13194. 
nárok na vrácení užitků (§ 1447 obč~ zák.), které měl kupitel z neslo
žení kupní ceny a které záležejí v tom, že nezaplatil z ní umluvené 
úroky, ač sám bral užitky z odevzdaných nemovitostí, nepodléhá tří
letému promlčení č. 13853,. 
pokud promléení úroků nevadí, že pohledávka byla l1.platúo'Vána ve 
sporu započtením č. 13853., v -, 'v' , 

k tomu, aby bylo odepřeno povolem exekuce ~ vymozem vyzl'V?:eho 
pro promlčení, nestačí, že z exekuč·ního -náV'rhu jest patrna, že ~yZ}Vo~ 
vaci splátky, jež mají by ti vymoženy, by.Iy dospelé pred více nez trem. 
lety č. 13891; srov. č. 12583, 16504. . 
i anuity starší než třHeté požívaji v exekučním rozvrhovém řízení pořadí 
jistiny, nejsou-H promlčenYj námitku promlčení jest vznésti j<iž v od
poru č. 14413. 
pokud se promkují úroky, zajištěné exekučním právem zástav,nim 
v knize pozemkové zároveň, s vykonatelnou p~hl:dávkou č. 14981; 
v témž smyslu Č. 325, 12806 Sb. n. Sn GI. U. st. r. C. 872. 
promlčecí lhůta pro nárok »Všeobe~n~ho pensii~ího ústav~_« n~ Z~p!.a
cení dlužných anuit v K z hypotecmch pohledavek, ktere nan presly 
od »Všeabecného pensij'ního ústavu pro zřízence ve Vidni«, začal se 
teprve pfisobností úmluvyč. 151/1929 č'. ,15556. ,_ . . . 
promlčení vykonatelné pohledávky na vyz!vnem se prerusuJe podamm 
exekučního návrhu k vymožení výživného, jemuž bylo prravorpJ.atně vy
hověno č. 16504; v témž smyslu OL U. n. ř. Č. 1573 a 6207j srov. 
č. 13891, 12683. . 
podle § 1480 o.bč. zák. se pm!lllču!í v !ří~eté lhůtě též 'e?hled~lJlky, .. ktere 
se někdo zavázal plaNti 'Pravidelne mone nebo v kra-ts! dabe majitelce 
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podniku na účet jejího po-dílu na zisku a jež se měly při ročním zúčto
vání odečísti od po-dílu na zisku Č. 16987. 
§ 1483 obč. zák. (výjimky): záruční prohlášení není zástava ve smyslu 
§ 1483, prvé věty obč. zák. Č. 14804. 
§ 1486 obč. zák. (zvláštní doba prom1čecí): byla-lil kupní smlOuva 
sjednána na SIDvensku a měla-li i tam býíi' spIněna a není-Ii jiného 
ujednání, jest u,žíti sDukromého práva piatícího -na Slovensku i v otázce 
promlčení Č. 15527. 
§ 1486 obč. zák. netplatí n.a Slovensku a Podk. Rusi Č. 15527. 
pDhledávky uvedené v § -1486 Dbč. zák., jejichž splaJtnost na.stala v době 
mezi 1. ,dubnem 1925 a 1. dubnem 1928, se promlčely u.plynutím tříleté 
JhMy -od okamžiku jejich splatnDsti Č. 16407. 
č. 1: Dtázku premlčenia závazku z kúpoprep,ajnej smluvy rreba po
sudzorvať podl'a miesta splnišťa dotyčného dlžní'ka, hDci ostatně otázky, 
ktoré se týkajú platnos,ti a účinkov sml-úv, bolD by treba <po'sudzovať 
podl'a práva platného v mieste, kde dDŠlo k ,smluve Č. 14913 (IÚr. sb. 
Č. 2404); porov. Č. 15527, 15320. Sb. n. s., Úro sb. č. 1746, 1777, 1120 
ť:rr. sb.; Fajnor-Záturec:ký: Nástin ll. vy.d. str. 35, 41 a 255. 
nárok pajistitele prati pajistníku na .náhradu (§ 1042 obč. zák.) taho, 
ca pojistitel vyplatil pDškozenému za paljisfní'ka, který- měl tutO' částku 
podle pajistné smlouvy proti ,následkům zákonné adpovědnosti :platiti 
ze svého, promlčuje 'Se ve třech ..Jetech Č. 14009. 
daň z Db-ratu přeSuflutá pro datelem -na kupitele tvoří část trhové ceny 
bez rozdílu, je-li v ní zahrnuta ,či zvláště rpočítá.<na, a promlčuje se v téže 
dDbě jaka trhová cena Č. 15Dl!. 
jaký ú6inek 'na pramlčení pahledávky, vzniklé z dodáv-ky zboží, má 
písemné její uznání pastoupeným dluž:r1ikem vůči postupníkavi Č, 15626. 
promlčení pohledávky na kupní ceně účtované omylem desetinDu sku
teóné částky č. 15368. 
proml'čecí lhůta §" 1486, č. 1 obč. zák platí i pm pohledávky neob
chodních a nevýdělečných podniků, pokud se zabývají -dodáváním věci 
nebO' rprová,dě.nÍm prad :za úplatu Č. 15115. 
§ 1486, Č. 1 obč. zák. se týká i, Ipohledávek podniků, kt'eré neprovádějí 
práce po ži\vnoste:nsku, nýhrž jen za Úpl'!tll kryjící náklad ;potřebný 
·k ahstarávání pracf v zájmu veřej-nosti Č. 15415; stejně č. 15115. 
kdy se _pOČÍná promlčení pohledávky z dodávky věci Č. 15115. 
k otázce promlčení pohledávky na t. řeč. \V':'kontě Č. 16434. 

- č. 2: nárok na zaplacení kupní ceny za dobytek dodaný v pmvaZll země
dělství 'se promlčuje v tříleté lhůtě (§ 1486, č. 2 obč. zák.) č. 13555. 
č. 3: tříletá ,promJ.čecí lhúta podle § 1486, Č. 3 obč. zák. platí také pro 
nárok ošetřovatele .a !poskytovatele' výživy na náhradu nákladů ošetřo
vacích a vyživowacích podle § 1042 obč. zák., vznesený proti osobě 
povinné podle zákona k ošetřnvání nelha k výživě Č. 15113. 
Č. 5 viz .též rozh. Č. 16660 níž.e tl § .1497 obč. :zák. 
ujednal-li zaměstnavatel se zaměstna:ncí, že příspěvky k nemacenskému 
pojištění, pakud mají býti zaJpraveny zaměstnanci, budou zaměstnavate
lem ukládány pro každéhO' jednotlivého zaměstnance na vkladní knižku 
a 'že příslušná částka může býti zaměstnancem pDža-dová:na teprve pří 
vystouperní ze služby, jest posuzovati nárok zaměstnance proti- zaměst
narvateli na vydání příslušné částky i s ú:rnky za nárok z poměru man
dátního a -nevztahuje se naň ustanovení § 1486, Č. 5 abč. zák. Č. 13999. 
k atázce .promlčení nároku na biJ.anční remuneraci z čistéhO' zisku 
č. 14291. 
nárok na zaplacení mzdy se promlčuje v tříleté lhůtě od. skončení slu
žebního 'poměru Č. 15037; smv. Č. 9662. 

Pro-mlčení 
577 

ani ve sporech o nároky ze služehníha poměru nelze k otázce pro
mlčení přihlížeti z úřadu Č. 15345. , . ... ., 
c. 6: nároky lékařovy podle §§ 103 a 141 zak. o soc. pOJ. se promlcuJI 
podle § 1486, č. ti obč. zák. Č. 14415. 
kdy 'se pačíná promlčecí daba. pro pohledávku za pravedené práce -práv
nické (§ 1486, Č. 6 obč. z;k.) č. 15157. 
není-Ji. ujednánO' něcO' jinéh9! jest -odmé~,a, z~ dílo spla~ná ihne~ po 
skančení díla a tím okamzlkem se pacma 1 promlcent pahledavky 
č. 16407' srov. 10454, 11209, 10028, 2773. 
splatnosť nároku advakáta ,proti klientovi -ll,a útraty ,za ,vyk?'~3Jné p:áce 
není závis'lá ani na ,př-edložení specifikovaneh~ palma-rntho ,uctt~! ani na 
dokončení díla, 3Jui na vyúčtování všech prací lÍm provedenych c. 16567; 
srov. č. 11375, 10163, 5784, 6137, 10454. 
§ 1487 obč. zák.: byla-li pachtavní smlDuva ~z~vřena ~a více .. ~et, po·· 
číná se p-l'omlčenÍ námHky zkrácení- přes pDloVICI obecne ceny JIZ -ll z a
vře'ním pachtovní smlouvy č. 13473; srov. č. 2813, 14823. 
jestliže podle s-ouhlasn.é vůle smluvců. n:byl určitt p~zem:,k předmět~m 
koupě, nýbrž vůle smluvců byla 'V hst\l~e ~es.pfa'vne ,vYladrena! neJ,~,e 
o omyl v .předmětu ve smyslu § 871 obc. zak. a nerua v takovem pn-
padě vý~nam § 1487 obč. zák. č. 14130. . ._ 
promlčecí lhMa náraku na zruše-ní kupní smlauvy prO' zkracem pres po·· 
lavinu ceny obecné se počíná dnem uzarvř~~í ;kLUpní smlouvy; ynerozho
duje, zda pradatel pro-da.nou věc dosud drzl c. 14823; srov. c. 2813 a 

13473. . . , I b ď . 
třHetá lhůta promlčeCÍ § 1487 obč. zák plah 1 pro z~ o "ll, na yV~' -am 
dědictví z důvodu že zůsta'Vitel nebyl pro predchalZe']lcI dedlcko:u 
smlouvu oprávněn 'pořídi,f a celé pozůstalasti Č. 15137. 
§ 1489 obč. zák. (promlče,ní žaloby na odšk?d1t~i): byla-li věc dod1n~ 
a při'jata, jde o náhradu skody z bezpravneho CInU, Ulk?hv z p~,rus~e~l 
smlouvy, tvrdí-li kupitel, že mu v~e~la škad~ ~ vy~dn?st.' dadaofl: veca'; 
tento kupitelúv nárok se promlcuJe ve lhute tnlete c. 13305, srov. 
č. 6530, 6860. ,. . t 
pramlčelll,í nároku na 'náhradu škody (úmzem Dka) se 'P~cl:na eprve 
.propuštěním -PDškazeného, ~ n~mnc~ičníha y ašetřování,. byly~-h, mu teprve 
tehdy známy rozsah a vyse Jeho s'kody c. 13603; stO'v. c. 2607, 3082, 
5409, 7102, 9755, 10745, 3419, 4389, 5701. 
podle § 16 zak. č. 32.9/1921: zdali žaloba obce o náhradu škody ?yla 
podána včas -ne~a ,zda je ~!I:'0n:lčen.aJ l,est -pos.oudlŤ1. p~d},e dr:e;, Kdy 
naby.l :p.rávní mOCI vyrak dahledaJcl-hD uradu -o povinnosb k nahrade skody 

č. 14347. .., . I I f 
námitkou, že zodpovědnost obeo~íha y funkclonare PO~l~U a up ynru tm 
lhůty, uvedené v § 16, adst: 6 z~k., c'. 3:~9/1921, nemuze se s01:'d za-l.~ 
bývati, bylo li již pravoplatne spravmml urady rozhodnurto o pavtnnaSll 
k náhradě škody Č. 14347. , 
různé: ,kdy se počíná promlčení, jde-li o nárak na náhradu skDdy pro 
neodborně pr,ovedenou operaci Č. 15599. , 
nárok na odškodné pre svedenie pod s-l'lIbDm manž:ls~va, posud~o'v~n~ 
.podl'a § 1328 ubč. zák. (§ 506 rak. tr. zák), prem1cu]e ~a v tr?,!,rocnej 
promlčacej lehote § 1489 abč. zak, paónúc ad odoprenla s'plTI1t man·· 
želský srub č. 15875 (.úr. sb. é. 311 1); stej·ně Č. 5295 Sb. n. S.; smv. 
Č. 348, 1121, 1269, 1289 Úro sb. 
předcházel-li mevi škůdcem a poškazeným pojištěncem spo; o "~~hradu 
škody, pačíná se promlčení náhrad·ního nároku 'n:-macen:Sik.e ~OllsťDVny 
podle § 246 zák. o soc. poj. teprve pravopb.tnym skonr,::emm onoho 
sporu Č. 1645'*. 
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,podmínky třketiletého promlčení podle § 1489, druhé věty (druhý pří
pad) obč. zák. Č. 17147. 
:není podmínkou delší promlčeci lhúty (§ 1489, druhá věta, druhý případ 
obč. zák), že š'koda vzešla takovým zločinem, který byl zjištěn odsu
zujícím rozsudkem trestního soudu, nybrž že škoda 'vzešla z tako'Vého 
-činu, který trestní zákony kvalifikují jako zločjn Č. 17147. 
zda tu je trestný čin ve smyslu § 1489, druhé věty (druhý případ),· 
o tom r·ozhoduje ve sporu zásadně - není ... Ji tu již pravoplatný odsu
'zující 'nález kesrnJho soudu - cIvmní soudce samostatně a nezávisle 
na výsledku westniho řízení, nejsa vázám, zpwšťujídm výrokem trest
ního soudu Č. 17147. 
§ 1493 ob<:. zák. viz rozh. Č. 13934, 14079 u hes~a: vyd r žen í. 
§§ 1494 a 1495 obč. zák. (stavení promlčení): »odpadnutím překážek« 
ve smyslu. druhé věty § 1494 obč. zák. se rozumí též ustanovení zá
konného zástupce, třebas ten, .proti komu promlčení směřuje, nenabyl 
dosud zpúsohiIosti spravovati svá práva č. 17142. 
u pohledá'vky, která vůbec nebyla přihlášena. k vyrovnání dlužníka, ne:ní 
promlčení vy,rovnia:cím řízením st'a'veno ,č. 14009j podob. č: 15078, 15810. 
pouhým zahájením vyrovnacího řízení o jmění dlu<žníkově se promlčení 
nestaví Č. 15078; srov. Č. 15810. 
stavení promlčení luastává jen přihláškou ipohledáfv1ky k vyrovnacímu
-řízeni-; z jakého důvodu vHHel nepřihlásil svou pohledávku k vyroIV
:nání dlu.žnikov:u, :není rozhodující oč. j. 15078; stejrn'ě ,č. 14009, 15810. 
§ 1497 obč. zák. (přetržení promlčení) viz co do otázky přetržení před~ 
nostního práva veřej.ných daní, poplatků, dávek a pod. heslo: d ťa ž ba 
vnucená nemovitosti - rozvrh ('§ 216, Č. 2, e.x. ř.). 
všeobecně: § 1497 Ci.. f.) obč. zák . .o řádném ,pok-račování v řízení 
jest užíti .obdobou i při :lhůtách propadn)'ch (§ 933 obč. zák) č. 14766; 
stejně Č. 3963. 
o přerušení vyd-ržemi neplatí § 170, Č. 5 e.x. ř., D}'hrž obecné předpisy 
(§§ 1500, 1497 obč. zak.) č. 15849. 
domáhání se nároku: promlčení se přetrhuje připojením se po
škozeného jako soukromého ~čalstní'ka k irestnímu fízení s nároky čí· 
seJ.ně ttrčitýmj č. 14864; v témž smyslu č. 12603, 12372, 10907, 1651. 
od pra,\TopJatTIého sk,onl':-eni trestníhO' řízení se začíná nová promlčecf 
lhůta Č. 14864; srov. Č. 7651, 1551. 
promlčení nenastane, byl-li návrh na pokra:čorvání v civjlním sporu 'O' ná
hradu škody podán před uplynutím nové promlčecí lhúty, počínající se 
od pravopbtného skončení trestního řízeni Č. 14864. 
,připojením p.oškozeného jako soukromého účastníka k trestnímu řízení 
proti řidiči automobilu se přetrhuje promlčecí lhúta proH § 6 a) autom. 
zák jen: .proti žalovamému 'řidiči a jehO' právním nástUJpcúm, nikoli _ i' 
proti majiteH (provoz,ova:teli) automobilu Č. 16026; Stav. č. 7102. 
zažalováním .pohledá'vky proti púvodnímu dlužníku se promlčení nepře
Irhujetéž proti přejimateli dluhu (§ 1406, odst. 2 obč. zák. Č. 15974; 
smv. č. 15905. 
před účinností § 151 plat. zák. č. 103/1926, podle kterého o 'námdch 
z ,nesprávné výmě'ry nebo výplaty služebních požitků upravených 31u
žebním řádem vydaným ;ua základě § 210, odst. 1 plát. zák. rozhodují 
především spr~~'ní úřady v poi'adí stoHc,_ nebylo promlčení řečených 
nárokú na :překážku tomu, že se zaměstnanec domáhal ,nápravy 'll pří
slušných správních úřadů; přerušeni p'romlčení se mohlo státi toliko 
zahájením sporu u řádného soudu a řádným pokračováním v něm 
Č. 16660; srov. Č. 13001. 
ve ,sporu hylo řádně pokračováno (§ 1497 obč. zák.), ač bylo řízení 
ponecháno delší dobu v klidu, stalo-li se tak proto, že bylo vedeno 
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trestní řízení, které mělo podstatný vliv na rozhodnutí sporu a jež ne
bylO' v době, kdy hyl .podán návr'h na opětné zahájení řízení, ještě skon
čeno Č. 13378; srov. Č. 9046, 9396. 
-promlčení smě ,TI e Č 'll Ý c h nároků se přetrhuje .p o.rl á ll' í m ža,loby 
č. 17054. 
řádné pokračování ve směnečném sporu není podminkou přerušení pro
mlčení č. 17054; srov. Č. 1438 Úl'. sb., resp. nál. !býv. ·ll. s. víd. Č. 118. 
promlčení vykonatelné pohledávky výživného se přetrhuje: podáním exe
kučního návrhu, jemuž bylo pravoplat,ně vyhověno č. 16504. 
uznáním: k uznání dluhu, jímž se přetrhuje promlčení, nevyžaduje 
se smlouvy, t. j. přijetí druhou st,ranou Č. 16345. 
k uznánj podle § 1497 -obč. zák stačí i jednostranný pmjev, třebas kOll
kludentně učiněný Č. 16345. 
uznáním ve smyslu § 1497 ohč. zák. je, prO'jev u:wávací vúle, který 
vyplý;vá i n e pří m o z dluž[lÍ'kova prohlášení učiněného v jiném úmyslu, 
měl-li o' něm věřitel nepochybně nabýti vědomosít Č. 16345. 
uz·náním pohledáv;ky ve smyslu § 1497 obč. zák. jest i žádost dlužníka, 
aby mu věřitel poshověl v placení dluhu č. 14487; S'TOV. dvor. dekret 
Č. 1016/1812 Sh. z. s. 
též uznání pohledávky co, d,.o dúvodu neSipomé, avšak sporné co do 
v)rše, může míti v zápětí přetržení .promlčení č. 15550; v témž smyslu 
Č. 10369, 16221. 
k přetrže'ní promlčení stačL uznání pohledávky co do dí'tvodu, avšak 
uznávací prohlášení musí býti do té mtry určité a přesné, aby bylo 
možno z něho seznati dúv;oď pohledávky č. 16221; srov. č. 10369, 15550. 
dlužníkOv (klientOv) výrok, že má vědomost o tom, že jest věřiteli 
(advokátu) dlužen peníze, a že zaplatí' podle možnosti nebo ve splát
kách neIze 'Pokládati za uZlnání ve smyslu § 1497 obč. zák., zejména 
jde-li o palmál'lní pohledávlku za advokátské práce vy:k:;onané v několika 
:věc€'ch Č. 16221. 
jesUiže dlužnik, vypovídaje jako svědek (v jiném Stporu), dozná dluh, 
tlení to uznání dluhu ve smyslu § 1497 {libč. zák. Č. 15064. 
pokud mOže býtj uznáním ve smyslu § 1497 obč. zák., zařadil-li dědic 
v míst.opříse'Žn:ém seznání jmě-I1 Í mezi pozŮ'stalos,tní dluhy část pohle
dávky přihlášené věřitelem v pO'zůstalostnfm ,řízení v určité v~'ši č. 16345; 
smv. Ol. U. st. ř. Č. 12631, 15546, 2904. 
uznáJn'Í dluhu a slib zaplacení lze podle okolností jednotlivého_ případu 
posuzovati i za vzdán.í se námitky p.romlčen1 Č. 15791; SlTOV. Č. 11002. 
uznáním dluhu se přetrhuje promlčení i tehdy~ když ,byl dluh uznán 
vůči postupiteli po postupu Č. 15064. 
jaký účinek na promlčení postoupené pohledávky, vznjklé z dodá'Yk~ 
zboží má ,DÍ'semné její uzn.ámí postoupeným dlužníkem vl"lči postupItelI 
Č. i 5626. . • . • o 
třebas hlalViní dlužník uznal po uplynutí promlčecí lhfity svuj sl~b,. muze 
rukojmí, jestliže a pokud- i .on sám tak neuči:nn, namít.ati věř1teh pro
mlčení pohledáv.ky Č. 1~905; sro.v,č .. 15974. . ". o. . . o . 
přihláškOU k vyrovnám: z a oh a ] e' -n 1 m vY'ro~naclho nzem 'Ů Jmenl 
dlužníkově se rpromlcení nepřerušuje Č. 15078; srov. i č. 14009. 
pNhláškou pohledávky k vyrovnaCÍmu řízení, zahájernému o jmění ob
chodní veřejné společnosti, se' !uepřet,rhuje promlčení i proti veřejnému 
spo1ečníkov;, Č. 15810 (Úr. sb. č. 3094). 
§ 1498 obl!. zák. viz heslo: vydržení (rozh. č. 14517, 15377). 
§ .1500 ob<:. zák. viz rozh. č. 13816 II hesla: kniha pozemkoová 
(dúvěra v ní), ,č. 15849 II h.es.la: vydržení, č. 15968 u hesla: z a~ 
J,oba zápůrčí, Č. 16673 II hesla: společenstvÍ statki'l. 

37' 
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~ 15~1 obč. ~ák. (nánrltka promlčení): ani ve sporech o nároky ze 51u
zebmho parneru nelze k otázce promlčení pNhlížeti z úřadu č. 15345. 
t~ž v E.oz::~h?vém ří::e,~J exekučním se k promlčení podle § 1480 obč. 
zak rpnhhzl Jen k namltce odporovatelově Č, 14413. 
~ 1502 obč. zák. (vzdání se nebo prodloužení promlčení) viz též rozh 
c', 1~893 II hesla: směnka krycí. . 
namltky promlčení ~ještě nedokonaného) II e 1 z e se platně vzdáti pro 
bll~'~UClnost a'llt_ve sporu č. 14568; srov. i č. 16987 (důvody). 
uznWllJ dluhu, ~ 'o na~ta!ém ji~. promlčení a slib zaplacení lze p Q. dle 
o k o l~n o, s vt 1 Jednothveho pnpadu pokládati i za vzdání se námitky 
rproml'cem c. b79t; srov. Č. 11002. 

před~?stního práva daní, poplatků aj. veřej,n}"'ch dávek (pa~ 
pstného) viz heslo: dražba vnucená nemovitosti_ 
rozvrh (§ 216, Č. 2 ex, ř.), 

PronáJ'em viz hesla: och ran n" . k ' 'a aJ e mnl ll, srn: o II van á.i e m II í a pac htovní. 

Propadná l~ůta y;iz hesla: I h ů t a, .p o j i š t ě n í s m I II V n í, pro mlč e 'll i 
s.prava pro vady. ' 

pr<>paCbhtován.í: n.eoddělené úrody za vnucené správy je dovoleno ien veřejnou draž-
ou, :mlkol.tv z vŮ'lné ruky č. 13172. . 

- vnucené viz heslo: pacht v,nucen';r. 
propinačni záVMe:k viz heslo: -p i v o. . 

Propuštění 0. b ~ h 'o dní hop o rn o c n í k a víz heslo: ob cha dní 
nIC1. p_ornoc_ 

- pozemku ze záboru viz heslo: p o zem k o v á r e for m a. 
- ze služebníh~ poměru viz h;sl:: sml o u v a s I uže b n í, z a m ě s t n a n c i 

obecnl, soukrloml, zeleznič-ní. 
Prorogace viz heslo: pří-slušn-ost (§ 104 j. n.). 

Pros~ žalobní viz heslo: žal o'b a ,(žalobní žádost, její určitost). 
Prostredky opravn~ v viz hesla: d o v o -I á 11 í, o d v,o 1 á n í ap' r a v -ll ě 'n í k r e-

kul"su, sttz:n,osť. ' 
Protest směnečný viz hesla: 'll o t á ř. s m č -n e č n Ý z á Je o n. 

Protokol o doIož~c"h o ~ozs~díQ1: ze,. dn,e
v

.24. :l~ří 1923 (č. 191 Sb. z roku 1931 

t
nabYl me~ll1arodll1 pusobnostI (ucmnostI) .pro československou republikZ 
"prve 7. Itstopadu 1931 Č. 13230. 

Protokol soudní viz též hesla: r o z s ude k .p r ,o u zná 'll í z mat e č n S t podle 
§ 477, Č. 8 c. ř. s. J n - . 

v ,řízení převd o-~volacím soudem ve sporech pracovních platí o sepsání 
pro

1
tokolu predplsy §§ 207-217 c. ř. 5., nikoliv ustanovení § 439 c. ř s 

c. 3247. ... . 

byl-}i rek~,rs v II e ,8 ll?' o r n é m řízení podán u jiného soudu než tl soudu 
prve, st'Ůl!~e. poklada se za den podání den, kdy rekurs došel soudu 
prvrnI stŮ'hlcOe;y odohylk~ neplatí ani pro chudou stranu, pm -ni,ž by! re
~'~:hs \be Idhl~t~ § 36 zakona Č. 100/1931 protokolárně sepsán u soudu 
JeJI o ' y 'lste Č. 13377. 
s ,o u rl llv í smír v nesporném řízení může být uzavřen jen ve formě lJ'ro-
tokolu c. 14426. ~ 

svědeckých protokolů ze sporu rozvodového nelze užíti k zjištěním ve 
sporu rozInkovém mís t o vlastního výslechu svčdkú č. 15227. 

Protokol~ce firmy, ObchOdníka viz hesla: f! r m a, rr e j s tří ik. 
Protokolární odvolání viz heslo: a d ev -o i á.ll í. 

Provise 'liz hesl~:v pod ,d I II ~ II í k, ž a lob a (určitost ž'llob. žádosti 13827). 
- agenta pOllsťovaclho V,lZ hesloo: ,p o' ji š t ě II í s m ,1 u v n Í. Č. 
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obchodníhO jednatele (agenta): samostatnému 'podnikateli (Obchodnímu jed
nateli) nepřísluší nárok na provisi z obchŮ'du nevyřízeného č. 13751. 
pokud jest agent na provisi samostatným podnikatelem č. 15257; srov, 
Č. 13156. 
nebylo-li jinak ujednán-o, přísluší samostatnému podnikateli (-obchod
nímu jednateli) námk na pro-visi teprve, když došlo k zaplacení kupní 
ceny z obchodů jím zprostředkovamýc,h, ztrácí však na ni nárok, došlo-li 
důvodně před plněním k stornu smlouvy č. 15221; srov. č. 13751. 
na služební poměr agenta) na prorv.isi nelze usuzovati již z toho, že 
správce úpadkové podstaty firmy nepopřel pořadí- pohledávky agentovy 
v konkursu, nebo že agent byl přihlášen k sociálnímu pojištění č. 15257. 
abchodný cestující na províziu, ktorý je podl'a smluvy llzavrenelj s abeh. 
firmou povinný konat' určité práce po určenú dobu a podl'a úprav a 
príkazov obch. firmy, je v pornere služehnom č. 15712 ("Úr. sb. č. 2977). 

obchodního pomocníka viz heslo: o b c hod II í P o moc n í c i. 
tabační viz heslo': tra f i k a. 
zprostředkovatele viz heslo: s m I o u vaz pro st ř e d k o vat e I s k á. 

Provoz automObilu viz heslo: a u t o mobil o v Ý z á k o n. 
- biOgrafu viz hes,lo: k in e m aŤ o g r a f. 
- spořitelen viz heslo: s p o ř i tel n y. 

Provozní podnikatel (§ 1, odst. 3 aut. zák.) vi-z heslo: a u t o mobil o v Ý z á k on. 
p.rovozOvací právo k filmu viz heslo: rp ů vod s k é p r á v o. 
Provozovatel viz hesla: a II t o mobil o v 'J- z á k'o:n, pod n i k, p,o j i š t ě 11 í 

smluvní odpovědnostní. 
ProvQzovna malá, střední, velka viz, heslo: och ran a n á j e m II í ,k ů. 
Prozatímni kryti viz heslo: poj i š t ě n í s m.} u v ní. 

- opatření: k zajištění výživného viz heslo: v)rživné (§§ 5. 6 vy
živ. zák. Č. 4/1931). , , 
k z a j i š t ě"fl, í , n á r o k u z n e k a I é so u těž e viz heslo,; s o u t e z 
nekalá. 
z á i e m n Ý m pop, s á ním vn e sen Ý c h s V !" Š k fr viz heslo: z á
s t a v n í p r á va 'P o dle § 1101 ob Č. z á.Je. 
,p ř í s I u š fl; o s t k IP 00 vol e n í a v Ý k o n u z a tím II i c hop a
tření viz heslo: .přísluš-n-ost podle § 387 e,x. ř. 
podle čl. III uVQ'z. zák. k ex. ř.: jde-li o zajištční pohledávek státního 
pokladu, o kterých přísluší rozhodovati správním úřadům, platí i v ,~ři
čině povolení -a provedení e:xekuce nebo zajišť-ovacího ří:zení předpISy 
e.xek. řádu č. 15659. 
ustanovení čl. III. U'voz. zák. k exek ř. bylo předpisy §§ 284 a násl. 
zák. č. 76/1927 v doslorvu přílohy k vyhlá'šce č. 227/1936 zrušeno jen 
potud, pokud se týká zajišf.ovánÍ přímýCh daní a těch dáve'k a poplatků, 
II kterých jest 'se řfditi předp~,s,y řečeného zákona, ,nebylo však do-tčeno 
v části, týkající se, z.ajIštění ta,kových pohledávek státní pOkladny, 
o nichž je přikálZán.o rozhodnutí a likvid-a.vání správním úřadům; za
jištěni na služebním platě lze povoliti 'jen v mezích stanovéných před
pisy zák. č. 314/1920 ve zněni zák. Č. 177/1924 Č. 16489; swv. Č. 15659, 
14616, 14153, 14072, 12238, 10700, 6122, 372. 
dokud tl'ehy10 schovateli soudem přímŮ' uloženo vydání uschované věci, 
není schovatel oprávněn bez ukladatelova svolení vydati uschovanou 
věc v)'kon:nému orgánu pij v)rkonu zatímního opatření vyda.ného pl'Oti 
třetí osobě; 'učiní-li tark přece, je přesto pov.inen vydati věc ukladateli, 
nenamítali-li nemožnost vrácení věci Č. 16661. 
§ 378 ex. ř. (přípustnost zatímního opatření): zájemné popsání vne
sených svršků podle § 1101 obč. zák. je pokládati za pmzatímní opa
třeni č. 13489; stejně Č. 14299, 13809, 11128, 8131, 5654, 5199. 
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poznámka odpů:rčí žaloby podle § 21 odp. ř. má povahu zatímního o'pa
tř.ní t. 15187. 
poznámka spornosti (§ 61 ,knih. zák) jest Ipodle své podstaty zatímním 
opatřením č. 16328; stejněč. 5300, 12670. 
§§ 379 až 380 ex. ř. (k zaj$tění peněžitých pohledávek): povoloní pro
zatímního opatření nelze odepříti den proto, že hy povolením byly do
tčeny zájmy třetích osob č. 13847. 
u s cha v á n í zájemně ,popsan.ých svršků (§ 1101 ohč. zák.) lze po_ 
voliti jen za podmínek § 379 ex. ř. č. 13809. 
porvolení uschování podle § 379, Č. 1 ex. ř. -nevadí, že jde .o věd ,podlé
hající zkáze č. 13847. 
§ 379, Č. 3 ex. ř.: byl-li námk tpojis,tníka na výplatu pojistné jistiny 
stižen snudním zákazem, -nebyla působnost zákazu dotčena tím, že po:
jišťovna pojistnou jist-inu sloiŽHa podle § 1425 ohč. zák II soudu 
Č. 14123. 
nespor:ný soud, u něhož hyla složena poddlužníkem zákazem stižená 
částka, stal se tím poddcružníkem a jest prá'vě tak zákonem vázán jako 
poddlužník pt'tvodní č. 1412,3. 
odst. 2: ne bez.p e č í jeM osvědče-no, odst-ranil-li -nájemce z nájemní 
místnosti mouku záojemně popsanou, třebaže ji nahradil jinou moukou 
ve stejném množsi'ví ,č. 13847. 
odst. 3 a 4: z a j i š ť o 'V a c í iP r o s tře d k y; k zajištění peněžité po
hledávky neni dovoleno prozatímní opatřeni soudní zápovědi odpt't-rci, 
aby úrodu a les způsobilý ke kácení ze svého statku neprodal a nedal 
je do, zástavy č. 13644. 
podlle okolností může hýti .nařízeno i zcize/tlÍ předmětu stíženého za
tímním opatřením, ,lze-Ii tímto způsobem zabrá:niti, aby účastníci nebyli 
poškozenič. 13847. . 
§§ 381 až 386 (k zajištění jiných než peněžitých nároků): .prozatímním 
opatřením miUe býti zmocněn jede'!] ze dvou"J,ůkvidatorů, společníků ve
řejné obohodní společnosti v likvidaci, oprávněných jen společně za
stutpo:vati, k samostatnému zastupování společ'nosni v určitém sporu, 
zdráhá-li se druhý likvidátor, společník, provésti tento. spnr č. 13770. 
prol-atímni opat,ření rnaw'holVa:né ústředním výborem sdružení odboro
vých -orrganisací pmti funkcionářům. rozpuštěné odbočky Č. 14044. 
z úřadování funkcionářů rozpuštěné odhoč'ky sdružení odborov)"ch orga
nj,sací může vzniknouti škoda" odporuje-li vedení odbučky stanovám, což 
přezkoumati jest věcí ,va1,né hromady ústředí a dozorčích úřadů Č. 14044. 
dokud trvá- prozatímní opatření iPří:kfl!zem vydati ohrožené straně SOU,

části zařízení podniku a příkazem zdržeti' se jednání, které by ohrožo
valo provoz podniku nebo kterým hy se' n'a zařízení něco měnHo, nelze 
po'Voliti odpůrci Iprozatimní op,atren'Í úschovou součástí zařízeni onoho 
podniku 'č. 13518. 
ohrožen může býti jen nárok, záležející v plněni neb opominutí č. 14628; 
stejně Č. 3078. 
nelIze povoliti zatímní opatření zápovědí zdziti, zatížiti nebo zastavitj 
nemovitost, jež byla předmětem 'kupní smlouvy, o Jejíž neplatnust se 
žaluje Č. 14628. _ 
pouhé zjištění ,neplatnosti kupni smlouvy není dotčeno možným knih. 
zatíž,enÍim .nemovitosti, které je předmětem smlouvy Č. 14628. 
byla-li správa pozůstalosti před podá<ním odporujících si dědických při
hlášek svěř,en.a některému z dědiců, lze -poV'oHti k Illá,v-r-hu odpurce tako
vého dědice soudní ,spráJV-u pozůstalosti podle § 127, ,odst. 2 nesp. pat. 
jen v zajišť-ovacím řízení za podmínek §§ 381 a dalších ex. ř. č. 15210; . 
stejně t. 12902. 
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C'. 6 viz rozh. č. 13777 u § 400 ex. f.. . 
t
v namkou zá1povědi zciziti, zá-

O
dstata a význam zatímního opa r~ll1 poz 'v ' 

V
P o.d'am·, zat,'z"iti nebo zastaviti nemovttos.t (§ 3~2, c. 6 ex. ř.) a poz-nam

u 1 oznamky pořadí ve prospěch 
kou zápovědi užíti usnesenrí" opovo em -p 
dlužníka nebo třetích osOtb c. 17032. v ' • ". k " -při roz-

" ,,' odj § 382 č 6 ex. r. nema ten ucme , ze .. 
zahmm opatrent iP e ", nemo'vitost jest postupovat-l podle 
vrhu iflejvyššího Ipodání za zavazen~u" 170 .... 2 ' 
S§ 216, odst. 4 a 223, odst. 3 ex. r. c. ,] '. " 
"§ 382 Č. 8 ex. ř. viz též rozh. Č. 14889 II § 391. ex .. r. t' , dd'j 

, " I no pmzahmm opa rem o e e-
bylo-li m~~žvelu Jíž" 'Pr~.v~rplatne a~~:i~: zároveň soudem nařízeno, aby 
ného bydhste, pn cemz ~yl~ ID klidila společný byt n.emůže se man
do čtrnácti dnů 'pod e,xe UCl dVY Ih ti se své strany' znovu odděleného 
želka, dokud tr'va tento stav, oma a 

bydliště Č. 13358n· a zatímní vy' živné není vyloučen ~ím, ž"e ~ou. d .~.oV?l.'n·j 
nárok manželky 'h ddělené bydliště nebylo-h oS'vedce'llo, ze Je, 
mc;mlŽelu k jeho nayr tl o ", ., ' chO\:áním znemožnHa manžels-ke 
manželka -sama S'vy.m .nepn~~~Jnym "e se' ohrožovah na těle a na cti 
spolu,žití,,, ze,iména ,)e-h "os-ve ce'~o, z č 10143. 
oba manzeJe ·navzalem c. 13358, sroV. . 

manželé ;no~,ou s~ "pro ,IPřípard spor~ Ob :~iz,v~,~n~:?c: 
rozluku dohodnouti 
za ,sporu placeno 

o prozahmmm vyzw·nem, ktere ma Y 
, 13371' s!'Ov č 7633, 8110. .. d 
c. , .." o • d ná o zatímním výživném pro pnpa 
byla-li do)1oda ~anzeluí ~Je n~., I"na pro ďobu- budoucí a pro případ, 
s,poru 'Ů rozv-od ~1 -o roz u u'k~ctn~astarne jde Q. smír a jest věci jeho 
o -němž nebylo JIsto, ~~a ~ Yb~lO vý,Úv.né určeno nezměnitelně pro 
výkladu, zda podle v~_e s au sta:u.,hveno hledíc k poměrům obou 
všechnu budouc·nost, "ct zda .bylo "o doby kdy 'byl smír uzavřen 
manželů a vt'tbec k vseohecnym pomerum , 

č. 13371. "d rozsudkem jen z viny ffia'fl
bylo-li m,~l~želství pravQ.pla:h~~k ,rO-~~:u~nfrvají ježto

l 

roisudek, jímž byl 
želky a uClI1ky tohoto- .rholzá~u ,u eplatný a' bezúčinnSr nenabyl dosud 
rozvodOVý rozsudek pro "sen. za n r " '''iV1é podle 
,právní moci, nemuže manzelce býti povoleno proza lmlll vyz I 

II 382 č 8 ex ř o. 13631. 1 ' , 
. . .'. . ., ' . 'e-dení odděleného bydHště neb jen o dop ne~l 
Jde-ll Je.? ,o zpt'tf~b, iP'~~\enéhQ. by,dliště ,co do způsobu jeho proved,em, 
usnesem o lJ}ovo ~~.} v Ov ~ t v hto ,otázek 'rozsudkem ve zvláštním sporu 
nelze se domáha 1 resefl.l

dk
ec 'b' J·en y řízení o prozatímním opatření 

se všemi důsledky rozSU u, ny rz 
jako jeho součásti Č. 13864. "'h oddě-
i tehdy, kd}:ž ;nanžcl d~:d~toe~~~~k~íb~u~e~~ž~~ce~:~ž~l~ao:7~~~~ ~hovati, 
leného hydhšte. nevy:o 1 ,u , 'da se manželka slušně chovala, čili 
a je nyní mezt manzely spo~ne, J"leného- bydl~'ště neíQ ,o doplnění 'PO
nic, jest o způ'Sob~ ipľO'Vdede11l dOd ,~o způsobu rozhodnutí jen v řízení 
volujicího usnese~1 :-0 "o uve ene 
o zatímních opatremch c. 13864. . , , 

, . o rozvod maio:že!ství pO\'oleno prozattmm 
man~el~a, kťere bylo vl:kspor~á~ z prozatímního opatření jí plynoucích 
o.patr.~m, bvzda!ja se mdjocuho~ dobu manželské společenství a po·nechala 
tím ze o nOVl' a .na ' 
roz~odový spo: v klidu, č .. 146?~. odděleně od maniela, lze rozsudkem 

~f~~:~~,:' ~;~~~n'~~~tr~~~ž~l'jr 't~i':~mVýŽl.~~nébYVlO d~bY~d:~~s~dk~oiv;:o:!~ 
líce stanoveno zabm-mm opa rent , 

spokru Čt' 11601s7t5~'xekučního titulu (povoleného zatímního opatřeni podle 
vy: ,ona e' oll u ' , . d ' 'prostředkem 
§ 382, Č. 8 ex. ř.) -není.dotčena aUl po' ,anym 0'Pravnym , 



584 
Prozatímní opatření 

(odp,Jrem), ani vyřízením onoho prostfedku, dokud vyřízení to nebylo 
konečné a pravoplatné Č. 17144. 
§ 384 ex. ř.: prozatímní opatření, jímž bylo odpůrci uloženo, aby vydal 
navrhovateli kHce k určitým místnostem, jest vymáhati exekucí podle 
§ 346 ex. ř. č. 14298. 
případ opětného zřízení dřívějšího sta,vu, bylo-li exekUl~ním titulem pro
zatímní opatření zakazující zcize'ní sporné věci Č. 14874. 
§ 385 ex. ř.: byl-<li nárok, příslušející pojistníkovi na výplatu pojistné 
sumy, stižen soudním zákazem, nebyla ,působnost zakazl! dotčen?" slo
žila-li pojištovna onu sumu podle § 1425 obč. zák. 11 soudu, n~'brž 
nesporný SQl1d jest jako poddlužník právě ta'k vázán zákonem jako 
poddlužník původní Č. 14123. 
§ 387 ex. ř. 'viz he,s!o: přís'lušnost podle § :~87 ex. ř. 

§ 389 ex. ř. (návrh na povolení zatímního opatřeni): domáhál1o~li se 
tS'TI1Ž návrhem prozatímního opatření jednak k zajištění peněžitého ná
roku, jedna!k k zajištění nepeněžitého nárúku (vyloučení odpůrce z ve
řejné obchodní společnos,ti), musí koneč-ný návrh na prozatímní opa_ 
tření 'býti přizpusoben těmto od sebe odlišu)'ill nároktrill a musí v něm 
býti přesně, způsobem veškeru pochyhnost vylučujícím, určen prostře
dek k zajištění každého z nároků zvlášť -é. 13885. 
llťní věcí soudu, alby souhrnný návrh na zatímní opatření k zajištění 
jednark lPe:něžitého, jednak nepeněžitého ná,roku teprve sám vymezoval 
a rozděloval a volil zákone.m dovolelný prostředek k zajiště-ní toho neb 
Oi10ho náro'ku č. 13885. 
není-li v návrhu na povolení Zatímního opatření uvedena doba, na kte
rou je zatímní opatřen.í žádáno, jde o formální y,a;du, kterou .lze napra
viti podle §§ 84, 85 c. ř. s. a § 402 e.x. ř. č. 14299; srov. č. 10924. 
§ 390, odst. 2 ex. ř.: jjstota 'Podle § 390, odst. 2 ex. ř. jest určena na 
náhradu všech majetkových újem, jež by mohly odplirci vzejiti ne
odůvodněným snad iprozatímuím opatření, jalwž i k náhradě nákladů 
vzniklých odpůrci v HzenÍ o pwzatímním opa1ření č. 13847. 
§§ 390 až 395 (jak se zatímní opatření nařizuje): jde..J]i o prozatímní 
opatření pro n.árok, který jest uplatňovati v fl. e s 'P,O}';JI é m řízení, jest 
podle obduby '§ 39'1 e;x. ř. stanoviti lhůtu k podání pří-s-Iušného návrhu 
č. 13984; smv. č. 11830. 
k případllm ,podle § 39, č. 1 ex. ř. náleží i zánik prozatímlllho opatřeni 
jako exekučního titulu uplynutím doby, na. -kterou bylo povoleno
č. 14889. 
§ 394 (určení náhrady za majetkové újmy, způsobené zatímním opatřev 
nim) viz rozh. č. 15022 u § 402 ex. ř. 
zahájil-li navrhovatel, jemuž hyl-o povoleno prozatímní opatř-ení, pří
slu,šné sporné řízení, nevedlo-Ii však toto řízení k rozhodnutí o jsouc
nos-ti ·nároku (při zpětvzetí ža,loby, odmítnutí 'pro nepřislušnost, odmít
nuti pro spor již zahájený), jest míti za tO

J 
že se žádost ohrožené strany 

ukáza,l jinak neodťtvodněnou (§ 394 ex. r.) č. 13444. 
v otázce náhrady škody podle § 394 ex. ř. jest dovolací rekurs při
,pustn,; č. 13444 (týká se,stavu před lil. 1935). 
proti rozhodnutí rekursního soudu v otáz,ce náhrady za majetkovou 
újmu podle S 394 ex. ř. není dovolací rekurs přípustný ř. 15022. 
§ 400 ex. ř._ (vydání jistoty): byl-li knihovní výmaz poznámky ve 
smyslu § 382, Č. 6 e:x. ř. povo.Je:n a proveden: k žádosti odpŮlrcova zá
stupce, stalo se usnesení o povolení a v)'konu výmazll proti ,o d p ů rci 
ihned pravoplatnS'm a začíná mu lhůta k oh!ásení náhradních nároki\ 
podle § 400 ex, ř. již dnem, kdy usneseni o výmazu bylo vydáno, ni
koliv teprve dnem, kdy bylo do{učeno jeho zástupci č. 13777; srov. 
č. 2067. 
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S\ 401 ex ř (opatřeni sÍlan uschovaných věcí): opatřen~ p~d(~ § ~40:~ 
:j _.. t.t·· k na 'vrhu, k němuž .isou oplávnem t o rozeny 
ex. Ť. může se s a 1 Jen 
i "Ieho odpůrce Č. 138~7. v ' 9 
§J02 odst. 1 ex. ř. VIZ rozh. c. 13489, 13885, !42~. , II 402 odst. 2 ex. ř. ve znění čl. II č. 2 zak. c. 2o!/1934, ~e_p. čl. 
§, .!, i936·' ťž rozh č 13444 15022 u § ::$94 ex. r. 
zak. c. 314/~ V}Z ev. 'vI '11 č ')' zák č 25111934 plati jen '{>r-o 
§ 402 odst '2 e:x r ve znem c. , . - .. " 'h tV n'ch 
d r u h -S' nd·dí! dr~lhého dHu exekučního řádu o prazahmmc opa re 1 

~·H~~~rI~oscr~~~~,~sll proti povolení tl.SChOd~álll§' §zá~~m~ě 4b~p~~ný~h ~r~~t,e 
(§ 1101 o-bé. zák.) jest pOSl1zO'va 1 ip'O e . ., 
podle § 289 ex. ř. č; 13809.... . h t k· .' loby 
§ 402, odst. 2 epc. r. platI tez, Jde-Ir o poznámku ypo e arm za 

č. 14168; srov'o , ~:, !2670. odle § 21 odn. ř. jest SVDU podstatou 'pro
po~na,~ka OdPt~rC} zalobr tf o ní i co do přípustnosti opravných pro-
zaŤlmntm opa remm a pa, t~' ~ Fi187 
~tředků a lhůt k nim předpisy prozatímn1C-~ opa rem c. t· '(§ ~1 knih 
, d duh' stolice o 'pozna-mce spo-rnos I v.· . prot: rozhodnutí sou II r' e '~ ~ ~ " v 5300 12670 

" ' d lV'h opravného pfostredku c. 10328; SlOV. c. , . 

~~~~ ~OeZ~Oj;~:i.~ek~~sn~~~zs,:;r~~i t~~~\~~~f ~~n~n~~~'~fa~f';:J:tr~e:~~ 
VItOSti, povo ene Ja', ~' I v 16929 ' 
pnstný č. 1546,6.; v v temz S~lY,S ~I cI·'I za·k ·ev Q'14/1930 platí též o usne-
§ 402 d t 2 ex r ve zne,nl C ' •• v , , o s. "., ·v.· r o vád ě II í 'Povoleného prozatimnlhn 

~~~~ř~ník~~r: ~~:l:c;v~~:~ť Ú~~~l ~pucen~h~ sprá'vce o, vý~ěžcí~h ~nuce~í: 
správy IPorvolené jako prozatímm opatrem, g,t~novvel11 Jelo -:0 ~~~) p 
kaz k 'složení výtě'žků a pod.) č. 16929; v temz smys.u c. , . 

, o vad v (čl ~47 ob ch. za-k.). 
Prozkoumání zboží viz he,slo: sprava pr . ~ ... ~ . hostinská 
Průkaz způsobilosti viz hes,la: ž i v fl, o s t a u t o d O'~ 1 a v n I, 
Průmyslové odpadlkové vody viz. ~:sl~·. r, y bol o v. , 
Průpadní doložka viz heslo: P' OJI S t e nI s m I tl V n 1. 

Průvod viz heslo: d u k a z.. _", " . ř s . e usnesení prú,\'odní prů
Průvodní usnesení: usnese~l podle ~ 28~'dOt,dS:. ~o~tatny"~ pruvodním prostředkem 

vodní a 'nelze Je Iproto 'llapot a a 

Č. 1369~. .. v dI 'fOcesní soud, že vyslechne ve sporu určitou 
usne sem, J.ll~Z :ro~,~~ ~ýhrž že ji vy,slechne j.ako sŤfanu, nelze odpo
Ů'sob~ ne ]a o, sve a,~" ~ 14375. ' 
~ova~~ opra~nym pr~s~resť~~~n~st která má b),t -dok5zána n~nnou, Je 
JestlIze odp,":rce popr:, .. od" us<nesenhn č. ľ6294. 
prove~e?.í d~kazu ~ar~ldl.ti fru~~om~~kazú užíti podle, § 34 zák. č. 1001 
předpISU § 277 c. r. 8. les. -co v. 'v 4 
1931 obdobně i v ,nespornem nzem S: ~ 678 . 

... mz' Po"uOstalostní soud nandt! odhad pozůstalostních nemO
usnť:sem, 11 ' 'k o' ,v 16784 
vitostí dvěma znalci, jest pfuvodmm usnesel11m c. . 

První čekatel viz heslo: s věř e n s t ,v í r o ct i n ~ é. , 
První pomoc vh heslu: pojištění sociálnI, (§,§ 101, l43 lak. o soc. poj.). 

_ prémie viz hes<lo: IP Q. ji š t ě n í oS m I u v n 1. 

_ rok viz 'heslo: rozsudek pro zmeškání (rozh. č. 13695). 
. k v durču'J·íci Předběžná otázka viz heslo: o t a z a p...r e v ~ , • 

_ smlouva viz heslo: sml o u v a p r e d bez 'n a. 
'h v r u viz hesla: o b-

Předčasné zrušení 'nájmu, pac,htu, Sllužebnln~j'~'~~f a pachtovn.í 
c hod 'O í p o moc n 1 k, s m o u v a Vb' mě!'. t n a n c i 
(§§ 1117, 1118 obč. zák.), smlouva sluze !ll I, za ~ 
soukromÍ. 
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Předčasnost žaloby viz heslo: rozsudek (§ 406 c. ř. 5.). 

Piedešl}' stav viz hesla: náhrada škody (§ 1323 obč. zák.) a navrácení 
v pře d e š I Ý s t a v (§§ 146 a další c. ř. s.). 

Předchozi smlou,va viz heslo: smlouva předběžná (§ 936 obč. zák.). 
Předkupní právo podle § 11 zák. č. 68/1908 čes. z. z. viz heslo: u sed los t 

střední veHko.sti. 
pod I e s pol e Č. s m I o II V Y viz heslo: 5' pol e Č II o s t s r II Č 
o mez. (mzh. č. 1692.2). . 
(§§ 1072 až 1079 obč. zák.): jde o právo předku!pní, ·nikoli,v o právo 
zpětné. koupě, vymínil-li si pro-dartel, že tehdy, kdy,by lwpitel hodlal 
prodatI '~OUiPenou vě·c třetí osobě, jest povinen oz.námiti to prodateli 
a pro;tat1 mu pozemky za cenu, ia niž je od -něho koupil Č, 13509; 
srov c. 4673. 
ani právo předkupní, ani ptá,vD svého druhu které se podObá před
~~pníIl!-u Ipr~vu,v ,n~ní majetkové právo ve ,smy~lu § 331 ex. ř. Č. 13726. 
~adal-Ii oprav~,enr k o výkonu předku.pního práva po oznámení nabídky 
Je.~' o iprodlo~zelll Ihuty pro ,rozhodnutí, zdali užije svého předkupního 
p;ava, nelz~ jeho chmánÍ ~vyk,J'ádati jinak, než že ipokládal 'nabídku za 
radnou nabldku k vý'kupu Č. -14686; srov. Č. 10014. 

Předložení bilance viz hesla: inventář pozůstalostnÍ pozůstalost 
po veřejném spo'lečníku . s'Poleč,nosť veřejná ob-
chodni. ' 

- Ustiny viz heslo: I i St t i fl a. 
-- plně moci viz heslo: pl.ná moc ,p,roces-ní 

iP~edl~enost-,viz hesla: k01l1kurs, odpůrčí nár~k. 
Předmět sporu: -h o d fl ot a jeh o viz heslo: o c e'n ě,ní. 
,,- totožn?st,,,viz hesla: ro;z;epř'e rozsouzená, zahájená. 

Prednes stran VIZ t"ez h~slo: ;'ozsudek pro zmeškání (§ 396 c. ř. 5.). 
vylouCe"nl,z u,eho (§ 442, odst. 2 c. ř. 5.) viz heslo: rozsudek 
pro zmeskanl. 
proj,ednán?-li ~r~, z;~ěnu y Soudcově osobě ,před ,novým soudem znovu, 
~aJ:, ~r:~, Je~:fi.an: il?red, 1l1ym. platnost iJ1ejen dOos<t!va:d-ní pmhlášení stran 
\, dn~:JSI~ lednam, nybrz Jest tomu tak i v příčině opŮ' m j. n u té h o 
p~oh.lasent v. dos,:v,:d~ím řízení, tudíž .i potud, 'Pokud nebyla Vznesena 
namltka protI zmel1e zalobního důvodu č: 13619. 
uy-edeno-Ii' v ža,lobě Jen, že ž~lovaný »~iJ.uhU'je« ža!}obci zažalovaný p,e
m,z, nebyly uvedeny skutlmve okoInostI, na ni,chž se zétlkládá žalohnÍ 
~'arokJ 'a nelze ~2nati~,.roz~udkem pro zmeškání (§ 396 c. ř. s.) podle 
zaloby j Y ta~ovem pnrpade není důvodu k postupu soudu podle §§ 84 
a 85 c. r. s. c. 13635. 
soudy neJso~ oprávněny op'?m~n~)lit!. 1?řednes strany o nových skuteč
nostech a, IPr~'v?dech pr?to" ze Jel ucmIia tťiprv-e- při svém výslechu jako 
s!tana, nyhrz JS~~ p~vlTIlny R'řih1ížeti i k němu jako k jinému jejímu 
prednesu! ~O?nD!ItI Jej a' za;byvati se, je~1i- toho, opotřehí, i námitkami 3. 

?branaml, jez d~sledkem to.ho přednesla -druhá strana ,č. 16675' stejně 
c. 11714; S"O". I Č. 3007 6484 11316 ' 

Skutk., ový viz heslo: r o Z s u ď e Ik p ~ o z m'e š k á n í (§ 396 ~ ) 
Přednost !m'h • . c. r. s .. 

" , 1,OVnt;'loZ heslo: knihovní p'Ůznám'ka předn,osti. 
Prednostn; zas~vnl právo viz heslo: dražba vnucená nemovitosti 

" ~§ _16, c. 2 ex. i.). 
P~edpo}atos~ soudce viz heslo: .o. dmi tnu t í s o II d c e 
P:edr~~k VIZ heslo: dražba (§§ 195,196 ex. ř.). . 
Predraz:Jotel VIZ ,hesla: op r á.y ll' ě 'll í ,k rek U.f S U S Y II d i k a' t . 

nost. ,ni odpověd_ 

Představensn:o: akciové společnosti viz heslo: Spo,Ječnost akc' , 
- Okresnt nemocenské pOjišťovny viz heslo: poj ,j š t ě n í s o' C lj ~ I :'í. 
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_ společenstva viz_ heslo: s p o leč e'fl s t v o vyd ě I k ,o v é a- h o.s 'P o d á ř
sk é. 

PředurČUjící otázka viz hesla: o t á z k a pře dll r č u j i c í, r o z 1 u k a. 
_ právní poměr viz heslo: u r Č Q. v a cín á y r h mez i tím n í. 

Přechod nebezpečí viz heslo: v Ý hra d a v-I a s tn j c tví. 
Přejímací cena: r o z vrh jej í vi'z heslo: p o zem k o v á r ef o r m a ('fl á h r a

dový zákon). 
Přejima!el dluhu viz heslo: převzetí dluhu (§§ 1405 a dat obč. zák.). 

finny viz heslo: f i r m a. 
_ usedlosti viz heslo: II sedl o.st s t.ř e dní vel i k o st i. 
- závodu (jmění) viz heslo: pře v zet í d I u ,h u (§ 1409 obč. zák.). 

Překladištni tarif viz heslo: d o pf a važ e 1 e z ni č,n í. 
Překroeení návrhu viz he'slo,: r o. z su -rl e k (§ 405 c. ř. s.). 
Přeměna exekuce zajišťovací v uhrazovací viz heslo: e-.x e k u c e z a j i š ť o v a c í. 

- rozvodu v rozluku viz hes,lo: r o z I u k a (§§ 15, 17). 
'Přeneseni poručenství viz heslo: přísl'llš:nost (§ 111 j. 'n.). 
Přeprava zboží po železnici viz hesln: -rl o p r a važ e J e. z nič fl, í. 
Přerušení promlčení viz heslo: prom,lčeni (přetržení) (§ 1497 obč. záJk:). 

- -přednostního práva viz hesloa: dražlba vnucená n-emovitosti 
(§ 2,16, Č. 2 ex. ř.), konkurs. 

řízení viz hesla: k o fl k II r s, fl e s por n é říz e n í, ,r o z s II dek č á s
·tečný. 
pop rn :h I á š e ;ll í 'k o n -k u r s II viz heslo: ·k Q. fl k -ll r s. 
pro pří,ročí viz heslo: ipříro·,čí. 
podle §§ 155 a dal. c. ř. s.: pokud nemá význam zánik spolku jako 
strany rozepře za o.pravného řízení Č. 14634. 
§ 158 c. ř. s. platí i .o ,právnických osobách č. 14634, 15687. 
nasta1-li zánik spolku teprve za spo'ru a hyl-li spolek zast01,tpen ve 
sporu advokatem nebo (v neadvokátském sporu) ji-nou osobou v)l1ká
za-nou 'pTo,cesní plnou moci, nepřestává býti spolek stralI10u v ro,zep,ři 
Č. 15687; srov. Č. 14634, 16138. 
výmaz společenstva po skončení likvidace ze spole:čenstevního rejstříku 
nemá vliv na rozepři, stal-li se teprve za sporu a je--H společenst'\1lQ< 
za.stoupeno advokátem nebo v (neadv. sporu) řádně výikázaným zmoc-
něncem č. 16138; stejně č. 163,36. . 
zrušení spolecenstva »Deutsohe La.ndbank, reg. G. m. b. H.« v Děčíně 
a jeho vstup do -likvidace podle § 1 vlád. n-ař. č. 1-6211937 za dovola
cího řízení nema:ji vHv na spor, je-li společensŤVIo zastoupeno advoká
tem, J!emuž dalo před zmšením plnou moc Č. 16336. 
předpisy §~ 155, odst. 3', 4 a ,156 c. ř. s. se 'nevztahují na případ, že 
by,l pro stranu ustanoven opatrovník Č. 16653,. 
zrušení ·komanditní 8p-oJe:čn:osti a její v,stup do Jikvidace nemají vlivu 
na spor, je-Ii řečená společnost zastn'l1lPena advokátem, jemuž již před 
tím dala plnou moc Č. 17053. 
podle §§ 190 a dal. c. ř. s. viz též důvody rozh. Č. 13664. 
předpis § 192, odst. 2 c. ř. s. platí Jen o přerušení rozepře podle §§ 190 
a 191 c. ř. s. Č. 13707; stejně Č. 6665, 7822 a j. 
pří'pusvnost dnvolacího. rekursu v případech přerušení sporu po,dle § 3 
vlád. nař. Č. 16Q/1934 jest posuzovati podle §§ 514, 528 c. ř. s. Č. 14419,; 
srov. Č. 13807, 7822, 1665, 1292. 
odepřel-li prvý soud přerušiti, řízení, není, L 'když se tak stalo jen v dů
vodech rozsudku, proti tomu opravného prostředku Č. 13968. 
tím, že nelze napadnouti usne1serní prvého soudu, jemuž bylo odepřeno 
přerušení, není odvolacímu soudu zabráněno, ahy z ú řad u -nepřerušil 
odvolací řízení č. 13968. 
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při ,přerušení podle § 25 zák v 44/1928 . -v, 

zova~ p~dle všeobecn}'~h př~dcpisů §§ 51ie~t g;~~st~ost fvekursu posu-
ne?oslo-.h v nesporném (pozůstalostním ~. ,- . ;r., s; ~. ~3707:, 
otaz.ky na sporné nebo správní Hzení (~ ~lzem k odka:zan~ predurcujici 
plat1163033PřerušBIlí nesporného řízení OhdO;~ě Od§S\J? zaokdS~' ;OO/1~31), 
C. " srov Č 6304 -, . - c. r ~ 

Přefadění železničních za~něstnan~ů viz heslo' z a m ě st· . ..... 
Přesun daně viz též heslo' daň . II a II C 1 žel e z II i Čilí. 

nejde o nepřípu~tné piesunován' 'dvlk' v 
§ 341 zák Č 7tV1927 1 vy e ove dane, neplatila-li usta-novení 

. '1' v." za spornou dobu č 16629 
SOcta nteh pnspěvkli. viz hesla' pol i š t ě II í P ~ .... 

poj.), po-jištěni SOciální ~(§§ '1:19 14nOS1 J'kn 1 (§ 11, zák: o pens. 
Přetržení pro r ',' , '-, za . o soc. pOj) 

r~~~~tn~~z he5,la: konkurs, pr'omlče'nÍ (§ 1497 obč. zák.), vy_ 

- vydrž~í ,viz v heslo: vyd r žen í 
- promIcent prednostního práva -d a ní' 

dra ž b a v II tl cen á 'l; e m o v i ťo 'Pt~,p 1 a t k~! va pod. v viz hes'lo; 
Převlastnění zajišt'ovací viz he I . ,v , S J (§. 210, c. 2 ex. r.), 
Převod cenných papírťi viz heSl: ~'a '~ r ~ vod v 1 ~ s t -ll 1 ~ tví z a j i š l' o v a c í. 

peněžní ústavy' Přt/~'č~en:neJ.p~PITY, knížka vkladní 
h -o. -s pod á ř s k á, s P o leč ~ o \ s~p o : cell ,s t v a ;r ý děl k o v á ~ 

do nových platů viz hes-JŮ" z v!j 's r ll~. o ~ e z e n y m. 
dovozního povolení' dovoz~' a m es t '?' a n ,c I S t a: t ll' í, žel e z ,II i ční. 

obchodu a žiV'~os.tí na z~kFa~~o~f~e, vVY2d~a/nié ministerstvom priemyslu, 
č. 442/1920, nemaže b,1' . ,c. '-'II. 9~2, 418/1920 a vlád. nar. 
č. 1209, 1777, ,or. sb. č~ 21~~evedene na mu osobu č. 16750; stejně 

nájemního práva viz heslo: po s,ťu pna' J' e m n' h ' 
odtt"k . - 1 oprava 

p t,~ VIZ ~eSla,: poHštění smluvní, podnik ~. 
po?ledav~ VIZ heslo: IPOS tu p IP oh.f.e dá-v k y, . 

prav u~ :!s~~d,~ y~~asrtnidctví až
1 

do úp~ého zaplacení viz rozh. č. 14122, 14698 
v • a aJ v a,stnl'ctví 

smenek viz he:;;,la' smě fl. eV, , " 
1~406, 13903,''P~I'íQ"OČíCč~~45~~k{)n, směnka a rO-zh. č. 13287, 

vlastmctví: § 367 o b č. zák. viz h~s10· n ' . 
k movitým věcem' § 425 b' 'k : .~bytJ vla.s:tnlctví. 
d d' 1 . o c. za .' Jesthze mlynář ( .. , 

o ava po.dle :dohody pekaři (podu'-' " k' naJemce peka-my) 
čení, při čemž se každý den zjišt'ov:l~m~1 r~e a~~y) mouku na vype
pekl, a pekař pak za toto mnO'žs' ' " ~ J' z ~~~' mouky pekař vy
sovn.i ceny, nejde před vypeČení:1o od~~g~'! mlynan p~nízye podle bur-, 
mOUky dodané pekaři 'e vžd' ~. P o ~J m?uky, ny!brz z množstvÍ 
spotřeboval k .pečení aj -jež p~df:k~n pro~ano Jen ono. množství, které 
pozby,I vlast·nictví k mOUCe dod ,urS~'V~l ~eny, zaplatil, a mlynář ne
na tpe.čení č. 13548; Srov. č. 95~3,e lj~5~n, ' okuď nebyla spotřebována 
~~o Sl vybral u kame.níka z hotů'v' ch . 'k'" '. 
Jet a. ~al, kameníkovi pří.kaz, by ~,o ia~fYItnt ť nahro,bnt kamen, koupil 
urclte Jmeno stal se tím že kan ,'k o o oupeneho kamene vyryl 
zakoupeného' kame.ne č. '13604' ;:m ?rovedl tento příkaz, vlastníkem 
Dokud jest 'I. . .' ov, c 2035. 
k 'prodané vě~imol~~~u o vpo~stup~ pohledávky i s výhradou vlastnictví 
k za'jiště'l1Í Č 14122' o"dnen lenl titul pro převod vyhrazeného vlastnictví 

. " . ; orov, c. 4698 10005 2272 v1astuldvl ,lze !přev' ť . k ..' y , • 

,nim- nt-ávem č' 141
e
9
s
9

1
. I! .n~ov!tym -veoem stj'ženým exekučním zástav-

_~;, ' , ste]ue c, 12044 
nevedel-h ,nabyvatel o e:xekučním ' r" '. , .. 
zna,lost zaviněna hrubou nedb' ' P av~ ~a~tav~lm. a nel11-h Jeho 'ne
srov. č. 6689, 12437. alostl, nab-yva nplneho vlastnictví č. 14199; 
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pro otázku, zda kupitel nab)'vá úplného vlastnictví k movité věci, sti
žené exek. zástav. :právem, nezáleží na tom, že se pro dat e I dopustil 
trestného činu Č. 14199. 
byla-li- obuv vesměs zhotovena z kůže dodané objednatelem a podle 
obnovy vyráběl zhotovitel -výhradně obuv pro objednatele a nesměl pro 
nikoho jineho obuv zhotovovati, takže neměl smluvního prá-va s vyro
benou obuví libovolně nakládati, a ji svým jménem ve své živnosti 
zcizovati, nenastala ve vlastnictví objednate.Je k dodané kůži iejím Zlpra
cováním změna, by'ly i výrobky zhotoveny z ní od původu jeho vlast
nictvím a nebylo -potřebí k nabyH vlastnictví ještě odev;zdání Č. 13655; 
srov, Č, 9520, 13548, 
§ 426 obč. zák. (hmotné, skutečné ode".rzdání) viz též shora rozh. 
Č, 13604 u § 425 DOC, zák. 

hmotnému odevzdání neni 'na závadu, že prodaných včcí je větší -počet 
Č, 13372; stejně Č 10719, 8277, 
k hmotnému odevzdání nestačí, že kupite,l převzal kOll'pené věci tíTI! 
způsohem, že každý jednotliv)1 kus vzal do ruky a prohlásil, že je to 
nyní jeho, a že :prodatel předal 'kupiteli kHč od pokladny, kde byla ulo
žena část koupených předmětó, a klíč od obchodní místnosti, měl-li 
i prodatel, třebaže jen občasně, přístup do pokladny a do obchodních 
místností Č, 13372; srov, Č, 15440, 458, 1512, 3565, 5220, 2432, 
k odevzdání (nákladního), a u t o mobil u se vyžaduje jeho hm o t n é 
odevzdání č. 13545; sr-ov. Č. 4404, 9929, 13-144. 
spolu;v;lastnick)' podíl k movité věci nelze odevzda,tj hmo,tně ,podle § 426 
obč, zák, Č, 14892, 
§ 427 obč. zák. (odevzdání věci znameními): k odevzdání (§ 427 obč. 
zák.) věci značné váhy a velikosti (klaVíru) mezi členy f'odiny obýva
jícími 8pnleón}' byt, stačí p-rohláše'ní zcizitele, že věc jest vlastnictvím 
nabyvatele., a přijetí tohoto pruhlášení nabyv'atelem, přistupuje-li k tomu 
další 'okolnost, že všem ólenům rodiny hyílo známo, že zcizitel ono 
prohlášení učinil a že vlastníkem věci jest nabyvatel Č. 14099; srov. 
Č, 2833, 4037, 4041, 10195, 
podle § 427 obč. zák. stačí takové znamení, aby se z ,něho dalo nade 
vši pochy,bnost seznati, že doslo k přechodu věcí do jmění 'll,a:byvatelova 
a v jeho moc a vládu Č. 14591. 
pouhý soupis není listinou ve smyslu § 427 obč. zák., kterou se pro,~ 
kazuje vlastnictví Č. 14591; srov. Č. 8277. 
odevzdání pohledávky znamením Č. 14829. 
podle § 427 obč. zák. stačí k 'Ůdevzdání pohledávky znameními zásaane 
ta'ková! znamení, z nichž je možno bezpečně a pro třetí osoby zřejmě 
sez'na-ti, že pohledáVlka přešla do jmění a dislPosiční moci nabyvatelovy; 
takovým z;namením j-est II o- b Y č e j.fl é pohledávky, odevzdá-Ii se listina 
sloužící k průkazu pohledávky č 14829; srov, Č. 2833. 
k na<bytí V'lastnictví k vkladu u poštovní spořitelny 'vkladatelem se vy. 
žaduje odevzdáI1Í jak vkladní knížky, tak i průkazního Hstku Č. 14897, 
společné držby společné věci (spoluvlastniC'kého podílu) lze nabýti ode
vzdáním znarnť'ními nebo prohlášením č. 14892. 
avi&o (zlpráva o příchodu zboží podle čl. 66 že:\. dopr. ř.) není zrpůso. 
bilým prostředkem k odevzdání zboží ve smyslu § 427 (452) obč. zák. 
Č, 15683, 
při posouzení bezelstnosti toho, kdo nabyl na věcech zástavního práva, 
jest zko.!!.r:nati, nemohl-li s'e ·nabyvatel zástavního práva přesvědčiti. o pře
vodu vlastníckého práva, přesto, že znaky dočasně nebyly patrné a že' 
po nich byly na zabavovaných 'lJředmětech jen stopy Č. 16642. 
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pouze tim, ze znamení, vyznačující vlast!1ické pravo pro jinou osobu. 
nebylo později z,řejmě patrné, nestává se z.namenÍ (§ 427 obč. zák.) 
nezpůsobHým prostředkem odevzdání Č. 16642. 
zaniklo-li znamení časem - vlivem počasí neb užíváním předmětu -
nez,aniklo tím vlastn.ické prá'vo nabyvatelnvo č. 16642; srov. Č. 4050 
3161. ' 
§ 428 obč. zák. (odevzdání věci prohlášením; constitutum possesso
rium): k poJmu »prokazate'lnosti« ve smyslu § 428 ohč. zák. č. 15440. 
povoleni prodeje z volné ruky nenahrazuje prohlášení podle § 428 obč. 
zák Č. 13224. 
k převodu práv z výhrady práva vlastnického stačí odevzdání prohlá
šením podle § 428 obč. zák. Č. 14698; srev. Č. 14122. 
z uďednání, že k u pit e 1 zatím po n ech á koupené zboží LI prodáva
jícího a že mu je dává do komisníhó prodeje, neplyne, že z c j z i t e J 
dal způsobem naznačeným v § 428 obč. zák. najevo vůli, že bude na
příště držeti věc jménem žalobcovým č. 14591. 
k odevzdání prohlá'šenim podle § 428 obč. 'zák. nestačí, jestliže zcizitel 
ukázal jednot.Jirvé věci přejimateli, ten se jich dotkl rukou a prohlásil, ž,e 
IP-řejimá věci do svého vlastnictví a že ponechává je nadále zcj,zite1i 
v užívání Č. 15440; v témž smyslu č. 13057, 9306, 12650, 1696. 
§ 429 obč. zák.: jde O' odevzďání podle § 429 obč. zák., jestnže vlast
ník automobilu ,da'l příkaz k odebrání opraveného automobilu, usta<l1ovIv 
osobu, která má obstarati dodání vozidla, a tomuto příkazu hylo vy
hověno (automabil třetí osobě odevzdán) č. 13546; srov, Č. 2950. 
k nemovitostem za-psaným v pozemkových knihách: směnou části za
bf-ainé půdy za půdu nezahranou (§ 24 Ipříděl. zák) vstupují nezabrané 
pozemky na místo pozemků zabraných se všemi důsledky, plynoucím; 
ze zvláštní povahy pozemkové reformy (§§ 7, 16 záJbŮ'T. zák., a § 2, 
odst. 1 maL příděl. zák., .j když směna nebyla k\fl~.hovně vyznače.na. 
(§§ 431 ubč. zák) Č. 14707; srov. Č . .7862, 7860, 12916, 16386. 
k nemovitostem (stavbám) ve smyslU! § 434, 435 obč. zák.: uložení 
Jistiny ll' soudu ve smyslu § 434 obč. zák. jest podmínkou nabytí vlast
nicfví převodem k nemovitostem v pozemkové knize -nezapsaným nebo 
,ke stav-bám na cizím pozemku (§ 435 obč. zák.) Č. 15949. 
zajišťovací: zajišťo.vací přev{)d věd do 'vlastnictví jest platným titu:lem 
k nabytí tohoto vlastnictví účelového, -nikolh" vlastnictví podle §. 362 
obč. zák. Č. 13354; srov. č. 1512, 2433, 2461, 3692, 3701, 4085, a plen. 
rozh. Č. 5026. 
zajišťovací prevlasiJnění, třebaže by-Jo uj,ednáno v Německu v listině, 
sepsané před říšsko'l1'ěmeckým- :notářem, není v tuzemsku chráněno před
pisem § 37 ex. ř., nýbrž jen předpisem § 258 ex. ř. č. 14023; srov. 
Č. 1:\101, 10731, 5161, 5026. 
zajišťovací přeiVlastně'ni závodního podílu společnosti s 1". o. jest do-
voleno ,č: 15122. . 
voliH-,Ji smluvci formu smlouvy o zpětné koupi movité věci pouze k za
stření jiného právniho jednání (zajišťovacího převlastnění), nelze právni 
jednání posouditi podle předpisu o ZI15ě1né koupi, nýb.rž podle jeho pravé 
povahy č. 15122; 
závodního podílu společnosti s r. o.: zajišťovaCÍ převlastnění závodního 
podílu společnosti s r. Q. je dovoleno Č. 15122, 

závodu: ve smyslu čl. 22 ,obeh. zák.: stačí ústní trhová smlouva; narbídka 
a její přijetí se mohou státi projevy téže fysické osoby v ,různých funk
cíoh Č. 15673. 
i v období 'Iikvidace spo.lečno.sti 'lze převésti obchodní závod s firemním 
právem na společníka nebo. i třetí osobu a jej prodati Č. 15673. 

Přev<>dnipoplatek viz hesla: konkurs, po,platek převodní, smlouva 
k II pn í, žalob fl í ž á -rl o s t. 
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Y b v n u cen á ne m o v i-
přednostní yr,ávo ... viz heslo: draz a 
to sti (§ 216, c. 2 ex. L). . 

v 'břemen a dluhů viz heslo: dražba vn.ucena 
Prevzetí . y' C stku na majetku VJl. heslo: 

dáVky z majetku a z poru . 

nemovitosti. 
dávka z majet'ku 

- a z přírůstkU na majetku. 

díla viz heslo: s m I o u v ,a o rl í I ,~. . '1 e m II a II e j v y s S 1 pod án í viz 
_ pře v zet í d I II h II vyd r a,z I;! m o v i t o s t i (§ 223 ex. ř.) rozh. 

heslo: dra ž b a v II II cen a 
Č. 15616. . ' t' 1 'n')' ne.]ze sčítati (§ 55 j. n.) nárok na 
§ 1404 obč. zak. (p~~voze 1 p ~~ I ~ převzal kupifeJ., s 'náwkem na za
zaplacení dávky z pnrustku, ero v 16116 

'k ' ny č 14126' srov. C.· . . plac-em upm ce. . " .' v' . tel i p I II ě n í zpraVIdla Jen 
dlužník se .může do.ma~atl kna IPro\~ Jvlě~t~Ii č 14651; srov. Č. 2553. 
tah by ho zprostil zavaz up' . I' I" o, a:' v" , ' b 'f: one-eháno .přejimate' 1 pinem 
nebylo .... 1i umluveno -necO ]l~eh?h mll's\o~t~_~ dlužníka závazku vůči vě
~a vů!í, j'ký,": způso~e~55~sa43;~,z15936. 
nteh c. 14651, srov.. '. ~. "siku hodnoty na byl pro
úmluvou" že -.'1k~'Pitel ,~~~:'8e ~~v~~'Pfte-tn~~y zaplatil dá~ku přímo při
dat.;1 ,opra,;",~enI ~o~:6;41 0~r. sb. č. 2267); srnv. Č. 14651, 4373. 
SluSJllemu uradu c. , ' I t·t· dávku z 'přírůstku hodnoty 

, I' k' ·t I mlouvou zavazek zapa II -.' . ' 
prevza.-l1 .Upl ':1 ... s' datel domáhatI na kupitel:i spInem tohoto za
nemovltoStJ, muze .se pro t d' k předepsána' povinností prodate
vaz-ku .ihned, jakml,ly~_ ?y-la ... ta o .:v n~tllé v zájmd kupitele, kkrý pře
lovou tu je, aby ~cJ;ml vse, c~ J k Y 14654 (IÚr. sb. Č. 2267); srov. 
vzal smlouvoU .pInem tohoto zavaz u c. 
Č. 6410.. . ,." ", k u'ícími o převzetí :po-vinnosti zaplatiti 
ujednání meZI prOdaVa]IClmI ~ , UP·i, f 'est zpravidla: pokládati za sa
dávku z 'P~írůst~~ hodn,oty ~emo;~~~~J n~,addě'IHelnou součástí -kup-ní 
mostat,né uledn~an!, .~tevrfe n:ll~,i~o ,~ůvode~ j:e pfevzetí plněnf (§ 1404 
smlourvy, nýbrz J.ell~ 'P;í,o~k na náhradu -nMrladu (§ 1042 obL zák.), 
obč. zák.), po pnpade

l 
n~ . k pu'Jíc!ho č 16116' srov. Č. 2616, 3977, 

jestliže ji prodatel Z<liP, atl za tll • , 

8966, 969~, 2?53, .1~126. v etí ovinnosti zaplatiti dávku z příru'stku 
neplatnosti ule,~nan~ o PI revdz '~f bez zfetele na -,s}ednanou trhovou 
,hodnoty n.emovltostl se ze oma a 1 

smlouvu č. 161 !,6: Y' • ." h '~mlouvy závazek k zaplacení 
př,evzal-li ~?'~U1ICl pn ~Jedn~~~~vi~~:ti s',en .pO' prodatelově ujištění, ~~ 
davky z pnrustku h~~n;o::y v·t ' 'ši h,ení kupující povi-nen zaplatttt 
řečená dálVka b~-d~ kC1l11tl U~~I ~~š~l ,p,ředpokládati podle toho, o čem 
vyšŠí dávkl~" ,~e~. J~ ,~u mo, s 
jej prodávapcI. UJ-lStIl ~. 1~116., domáhati na prodate1i rnemovito'sti jejího 
Kupite>!, který jesrt opr~vn,en- se ~ dní poplatek z dřívějšího -právního 
~pro~t~ní vě~,né~.!i) rucen~ t zear p::v~;.r ~ in.t u v c e m, ,nemůže ~~k uči
Jednam, v nemzy.p; ~ d to že:e . mdatel povlnen zaplatiti onen 
niti ž'aJlobou, zn,e1tCI jen na b 'I v) jr~ soudu ,s tím že kupitel jest 
!popla,tek -bernímu Ú<Ť.ad? ne o \~~Iá~í bernímu úřad~, je-Ii prodatelli 
oprávněn -navrhnouT!. Jeho

d 
pou ~ movitost věcného ručení č. 15936; 

možno i jinak zbavItt pro. anou ne 12245 
. '4912 12914 (žalov.ný byl smluvcem), . ..' 

~;~~. 'o~oba ~ůže platně t~řevzíti y:l~,,~n~ ~~:;~~!~{h~t~~~~~~nd~ol~3~~~1k-
noU teprve IV budouonos 1 z u rCI . ' '1 
pilat-nost a účinnost převzetí plnění jest posuzovati podle Jeho prarv1nllo 

důvodu č'. 1635~. , sdl II žní k e m, že opatří jeho věřiteli 
dohodne-I:~ se ~~ett .osoba. .., lnYní vzájemné hodnoty, jd.e o da
plněni, amz se Jl ma dostatI za JeJl p e 
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rovací slib, k jehož platnosti se vyžaduie forma notářského spisu 
č. 16356; srov. Č. 9412 (týká se převzetí dluhu). 
§§ 1405, 1406 obč. zák. (převzetí dluhu) viz též rozll. Č. 16356 u § 1404 
obč. zák. 
p o II h Ý m Ipřevzetím knihovního dluhu ze zápůjčky, poskytnuté pivo
varem hostinskému, neby.l převzat i závazek hostinského k odběru phra 
v)'hradně z věřitelova pivovaru a k splácení dluhu jen příplatkem na 
kupní cenu za ndebrané pivo č. 13363; srov. Č. 4326. 
převodem vlastnického práva k zavazené nemovitosti nastane převzetí 
dluhu jen tehdy, převzaJ-'li nabyvatel nemovitosti výslovně nebo mlčky 
zástavní právo na mi váznouCÍ Č. 138lO. 
nebylo-li ujedná:no něco jiného, nepřechází čistě osobní úvěrní poměr 
vlastníka nemovitosti k věřiteli na nového nabyvatele Č. 14288. 
J{do přelVzal vyživovací závazek nemanželského otce k nemanželskému 
dítěti, nemůže,. nebyJ,o-li to ujednáno, žádati za snížení výživného proto, 
že se jeho majetkové poměry zhoršily Č. 14519; srov. Č. 11045 (ne
t)lká se závazku třetí osoby). 
poskytnutí zápůJčky převzetím dluhu vyptljčitelova Č. 14536. 
ručení spoludědice, který převzal aktivní i pasivní pozůsta,lost pOd,le 
inventáře za pozůstalostní dluh, neuvedený v inventáři Č. 14685; srov. 
Č, 11585. 
převzala-li třetí osob-a dluh ,pod' výminkou, že věřitel vrátí' přijatou 
částku, jakmile dlužník sám' zaplatí, jest věatel povinen tuto částku 
třetí osobě vrátiti, zmařH .... Jj splnbní výminky tím, že 'vzali zpět žalobu 
proti dlužníkovi se vzdálním se ža.'lobního nároku Č. 15821. 
v pouhém převzetí účtu, v odevzdání určité -peněžité částky na pohle
dávku, při němž nebyl účel pl-nění přesně vytčen, a .v prohlášení vuéi 
1řetí osobě, že věřItel peníze obdrží, učiněném osobou bydlící ve spo
Iečné domácnosti s Hm, kdo jest osohně zavázán k zaplacení pohle
dávky, nelze po případě spatřovati .převzetí ďl,uhu (§ 1406 obč. zák.) 
anli přIstoupení k dluhu (§ 1347 ohč. zák.) Č. 16087. 
převzetí dluhu neplatného neh nežalovatelného jest právně neúčinné 
Č. 16094; stejně Č. 7557, 8586. 
přešel-li zá,,"a'zek .přispívati' okresu určitou částkou za zúročení éI!' umo
řen.í zápůjčky a'ž do jejího úplného umoření se zavázané akciové spo
leónoMi fusí na jinou akcio'vou spuleónost, jest tato společn.ost zavá
za:na k plnění, třebaže převza,tý podnik zrušené akciové společnosti 
prodala a že za onen závazek ručí i nOlvý nabyvatel podniku; to, že 
se oprávněný obrátilI O' pLnění závazku ,na kuprite-Je podniku a že po de4ší 
dobu proti nabyvMe1ce podniku nenastupoval, neznamená propuštění 
nabyv'ate'lky z on,o,ho závazku a souhlas s jeho 'výhradným převzetím 
kupite1lem podniku Č. 16465. 
jde o převzetí dluhu, ujednal-Ii nabyvatel s~ zcizitelem nemovitosti (její 
ideáIní části), ž,e přejímá jeho dluh u hypoteká.r:n.ího věřitele zástavním 
právem n:a .nemovitosti zaj1ištěný, a pl'1Ojevil-li hypotekární věřite,j oS tím 
souhlas Č. 16466. 

-souhla,s hypotekárn:iho věřitele s převzetím hypotekárnírho dluhu ,novým 
nabyvatelem je ,spatřovati též v zažalování pOhledáv.ky proti nabyvateli 
nemovitosti Č. 1-6466; stejn:ě Č. 9944; sr,ov. i Č. 8'580, 3006. 
zda .převzetí dluhu zástupcem vyžaduje zl\f,láštní .plné mDci, zneJ!c! na 
druh jedn-a:ní nebo ,na j.ednot'livé jednání (§ 1008 obč. zák.), jest po~ 
souditi pod:Ie základníhO' jednání, jež bylo právním důvodem pře'netí 
dluhu Č. 16520. 
by-ID-li- důvodem převzetí dluhu narovnání podle § 1380 obč. zák., vy
žaduje se zvláštní plná moc, znějící na druh prá~}ního jednání Č. 16520. 
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" 0.J ' nže1 vfič,j dědicům, že zaplatí náklad ,n~ po-
zavazal .. h St; po,~usta y ~a f dluhu (§ 1405 obč. zák.) a manzel se 
hřeb ze~ s~keho, l~e'relteOIO~ry.~z~~J·pozdě:ji podáním žaloby Č. 16940; srov. 
sta! ,dluz'll1 em v ' 
Č. 16466, 9944. ~ I .' pohledávky proti původnímu dluž.níku 
§ 1407 obč zák.: zaza ovamm h ~ 15974 r 0. ~etrhuje též proti .přejimateH dln u c. . 
se :prom cent nep.~, " ,'o dlužníka nepůsobí i proti přejimateli 
rDzsud~k ?dsUZU1ICl rpuvodnlh oru ani nepřevz'al dluh rozsudkem zjiš
dluhu lenz nebyl stranou ve sp 
těný '(dluh judikátn}t č. 15~7!i proti věřiteli jak neplatnost, tak neza
přejimatel dluh~ mUze ,~amd, 'h dlužníka Č, 16094; Sl'OV. Č. 7557, 8586. 
žalovatelnost zavazku puvo nI o . ,I v 13810 14288 

1408 b' ák (převzetí hypot dluhu) VIZ roz 1. c. '.' 
§ O' c. z Ob' 'k' v 15616 u hesla: dra ž -b a v n u cen a n e-
16466 u § 1405 o e. za 'J e.. ~ 

ov itosti (§ 223 obe. zak.). . .• ' b odtúku) 
m ., (§ 187 lil dílCi nov.) (převzeh Jmem ne o p ~ 
§ 1409 obc. zák. " k 
viz též heslo: s II b g a ran čnI z a vaz e, . " y § 1409 

• § 1409 Ů',i)č. zák. k jiným zákonum: pomer 
p o m e r .. h' 16432 
,Y 'k 'k § 3 čes obec. znz. roz . c. . 

obc. za . ' , " . ~, 'k 'b'v československého státu byla 
k otázce ručení, ,obCkl, lez .~f'~'1 p~~d J'~ji~h rozdělen~m Č. 14705; srov. 
rozdělena, za zaval' y vzm 'e 

Č. J6432. , b' 'k k § 56 živu. ř. č. 16939. 
poměr. ustan!Ůvem § 1409 ,0, c. dzal . § 1409 o b eV z á k· J' de o případ 

'd ven1po" e' '." 
p§ ~~o~ dO'~č. ~á~., rb~fo ... Ii nedí-Iu n~byto Zipůsobem odvozeným č. 13515; 

h k fl sen dod 'k <oe. 1931. t t srov. r~z . ' o~ '. " ,'d olitické obce a to, že se stala samoS a
y
,-

'P'o u h e odloucem osady, o ~t'Ppřechod ~oukromo.právních závazků s dr;
nou obcí, nemá ~3lmo v zap;,1 y ,I ,~'Ůvou .obec -nedošlo-li ok rozdě-

v· y, bek ruz os'a!d<t na!lez,e a, lna n , v b c 
velSI ,o c ,', . v , 1 ,v, 'ch břemen ve smyslu § 3 ces. oe. 
lení .společneho lmem a spo ecny 
zříz. Č, 1,6432; srov. č; 1~7~5'odle § 56 odst. 4 Žli:vifi. J. vdovským prá
pozůstala vdova provozuJ!C! P", a dluhy související s 'převz.atým pod
vem zůstavi:;:lov~ živnost, ~U~l ~ , \ .. ', t zůstaviteIový,ch akHv zpiíso
nikem, jesUlze ;prevzala~ p~ ~ a p.o~V~~~1 dotčenéhO' podniku č. 16939; 
bem zaručujícím pokracovam v ' ' -

srov. ~. 67570" .' t e 'l e' k otázce ručení spoludědice, jenž p!evzal 
k p o. 1 m u 'll, reJ I IDda I . kHvní i pasivní pozůsta'lost podle ,l'llven-
podle dědické doho y ceou a' . t'" . 14685 
!t"" za pozltstalostní dluh, neuvedený v .inven art c. v '. • 

are, . d, otlivce v komandi,tní spolecnost vzmkl novy 
změnou firmy kupce J: n~ h' ," bchodní. zál\f,azky kupce jednotlivce 
právni ipodm~t, J1'a n1"4109z Pl'~C~ azt;k ~ '15151' 'srov. Č, 38-, 3368. 
jen za podmmek § .o- c. za. .' - 'v, O b" >'k 
i nezleti1ý pfejimatel jmění nebo podniku mCI podle § 14 9 o c. za . 

ě. 16040. . . ( 'kého) soudu se vyžaduje jen k do
sch:válení opatmvmckeho P9fuCe't':s, ku nezleti1cem kdežto nedo-
b I · . (sm1UV1nímu) prevze I zaval. " 1 • 'e 
roVŮ' nemU , " V'V. v čení nastávajícího podle zákona nevy ucUl 

statek- schvaJem v pncm,e!fU ~ 

nezletikovo ručení ze zakona c. 16040. d 
- h Č. 16939 v rubrice: poku 

k -pojmu p,řevz'etí viz té! s~ora mz'. 
jde o ručení podle § 1409 obe. zak , ..' zoizitelovy- dluhy 
k pojmu .převz:tí podniku a k otazce rucem za 

č. 15794; srov. c. 9~1. k' .fl e n í pře v z e tí m podniku podle 
,pouhý vSŤUtp do najmu "ramu 'v 

§ 1409 obě. zák. č. 14387; srov. e. 11536. .' .. .. b I práv 
. t k . t podle něhoz preJlmater .na' y 

převzetím se r,?<z~~l a
b
! ov~, sfa~, ho která vylučují aby věřitel proti 

k převzatému Jmem ne ocas 1 Je , ' 38 

Gene.rálni reistřlkY civilni. 
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převodc,j (dlužníku) mohl II k"T 
jetk~ Č. 1,4731; srov. Č. 675i.°l~á~,S~~~3~~hledárVkll.z .převzatéh'o ma
k .prevzetl p-odni'ku není ipotřehí b - bl' 
nebo jednotlivé součástky orga'~i:aJe .]ýd ~1 Y.,,5 I, o Y 'll ě převeden podnik 
lze na, převod podniku nade- vši ipochybnD~tecne d:~n.nosti; stačí i to, že 
a ze smlouvy sjednané mez'," " SO.U I z okolností případu 
no~ým Č. 15794; srov. Č. 9(X)~, Pl~~~~~lmr podnikatelem a podnikatelem 
neJ-de o převzetí závodu nebo' v •• ". v 

,nepatrné ceny, že' jej nelze- POklád~~ e n,l, J~-h prevz.~tý maJetek tak 
am za majetkový soubor s nímž b bl lam z~ hOSipoda'l;skou Jednot.ku 
nikati Č. 16363, srov č' 12609 'li26l 0 rnozno Ihospodařiti nebo POd~ 
3006. "'" 9001, 7543, 5416, 3389, 3739, 
kdo. převzal pouze část krá k 'h ~, , 
dluhy souvisící s ohchodemmSlře~ ~ ozarJzem ne~patrné ceny, neručí za 
TI,ost, kterrou měl naJatou přeď~hůdC udcovým, !rebas najal tutéž míst
v exekuční dražbě proti p-ředchůd ,~,e,v a l~~pr~dava'1 vv ní zboží k'Ůupené 
při ,převzetí pouhé -části krámské~1 c. ,v. 6~, srov. c. 3389. 
jat~ předchpdcem -nezá'leží :n~ tom °že~~nz~lll v obch?dní .mís~nosti na
a ze Se na ce1ém proJvozu po vn'ěj"š' ~. yl n-epatrny okru'h zákazníků 
nezměnrilo č. 16363. " 'I S ance az 'TIa změnu jména .nic 
pokud nejde a převzetÍ' jm V

,' dl v •• 

k niž patři1la, a stalfle-,J.i ~ ~nl" ° ť fUCl-,J~ s~. os'aJd.a od po'1itické obce 
jde o v, t" ~. v amos a, nou politIckou obci č. 16432 ' 

prevze I jmem ,prevzal li jiuy' I k I . 
soudně ustanoveným' o atrov' ~ , . spo, e Sm ouvou, sJednanou se 
zákona č. 201/1933 ',!ění mke'f!\ j~ell1 rozpuštěného spo-Jku podle 
právy a záViazky ,na: j·!něnl: to·rom'Pv'"a?ztenno,ehC; ~,?lk1u jako celek se všemi 
k . " 'UClml,C. 6435 

pOjmu dluhů ve Smyslu § 1409 b" .' 
patříCÍch ke jmění« č. 15353'. o, c. z a k.: k pojmu »dluhů 

.předpis má na mysli dluhy souvise" , V'Ůbe " 
podnikem, které tu ,byly v době pi~~ze~; . c vS ;Pfevzatým ~měním n.ebo 
na to. C'Ů bylo o nich ujednáno mez' I IJme?l" neho podfUku, neh1'edíc 
38, 9944. I Srn UVCI c. 13355; "'ov. č. 7072 
byla-li zc-izená nemovHost 'edi . " • 
knihovní ,pohledávku ze zaitup ny~ .maJeJkem rprodate1lovým. jest i !I1e
~ :nemovitostí považovati za dfu

v
h
an1., ~~() atel~ ,ve spor~ nesouvisejícím 

c. )3355. ' jenz SOUVISI s'e -zCIZeným jměním 

ntcení přejimatelov'Ů podle § 1409 ob" 'k 
závazky zcizitelovy které podle sv' c. zah se nevzta,huje na {) s ob ,n í 
vztahuje se zejmén~ ma závazek zc~ ~~vakY ne;topc;uštějí' převod; ,ne
b~r~m piva, č.v 1,3363; srov. č. 8470, l;~~~" splacenI zápůjčky jen od-
p;ejlmateI' Jmem neručí nemaltlž,e'i ' ,'~' 
zavazek plniti tomuto dítěti -v ' .. . ,~k e rn u dl tet a za zcizitelův 
7fY12,8470, 1860. YZlvn e C 15353; srov. č. 3389,11149, 
k dluhům náležejícím k v ev t' . 
§ 1409 obč. zák.. nálel7 i ~:V:uk po~n~~u{ za U1ě~ rpřej.imatel ručí podle 
p.r:o, porušení smlouvy je li v ~ Z~I~l e. e podrnku k náhradě škody 
č. 17146; sr,ov. Č. 1740' 6911' 11'409U

V'1S ostI s provoz'ŮváJním podni:ku 
v d '" ve ,o~~st přepmatelov ","" 

rnUSI llCJnlti vše Co podle okoln a t' o v'? 1 u z I ch: preJumatel obchodu 
~adovati. 'aby s~ 'obeznám',} t os I IPnpad~ lze rozumně 'na něm po,.. 
1~ po stránce aktiv, ale I i ~ea~v~v~m pOdm~u. který přejímá, a tÚ' ne
I}}res to {) pOdnikovém ,P k -' Jen v t~nkrat, zachova'l-Ii tuto péČi a 
Č. }3~3~ ~ro,\7. č. 4259, ~;~<ť II nezvedel, neručí za pasiva podniku 

~Ut ~:~,1 preJ1matele při převzetí rolnického d' 
a,mm pozemkovým Madem č. 15589. ne llu závislém na schváleni 
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v příčině vědomosti přejimatelovy o dluzích převodco\'ý,ch (-předchůd
cových), týkajících se převzatého nedilu, rozhoduje dob a, kdy státní 
pozemkový úřad schváli'1 převzetí, nikoliv dřívějši den skutečného pře
vzetí správy nedilu Č. 15589. 
ru č e n í fl' ě' k o 1 i k,a pře jim a:te I ťt: -někoHk jich, blízký,ch příbuz
ných zcizitelových. ručí za celý dlul} nedílně č. 14395; smv. Č. 10385, 
6685, 3597, 3006. 

Příburtni blízcí viz hesIa: konkurs, o,dpůrčí nárok. převze,tí podle 
§ 1409 obč. zák. (§ 187 III. dílčí "ovely), vyrovnání (§ 51 vyr. ř.). 

Přičinná souvislost viz též hesla: a d v o kát odpovědnost) J a u tom o h ~ I (§ 2), 
náhrada š:kody, odškodnění za nespravedlivé od
souzení. 
úraz- cestujícího byl v příčinné souvislosti s vadnou po;vahou motoro
vého vozid'l'a, chytH-li se cestující při v Y s tll p"o v á 11- i, vnějši ruko
j"eti a při tom byla jeho ruka pora,n,ěna přivkanými dve'řmi č. 13264, 
pokud srážrka vJaku místní dráhy s povozem ,na přejezdu dráhy nebyla 
v příčinné souvis'losti se zpožděním vIaJku Č. 13988; srov. č. 12699. 
k odtlvodněni nároku na náhradu škody stačí i příčinná souvislost II e
pří m á. by,Io-li škťtdcOiVO jednání (opominutí) jedním z ,článků v -ře
tězu .příčin, 'které vedly k škodlivému výsled:ku č. 16220; -srov. Č. 11851. 

přidavač viz heslo: sp ,r á v a v fl, u c eu á 'ž i V TI,'Ů S t~ (podniku). 
Přídavek drahotní na dítě viz heslO': zamě-stnan.ci želez~niční. 

- k firmě viz hesla: firma, 'rejstřík ohch.o-dní. 
Přídavky (zák. č. 75/1935): vý,nam .předpisů přídav1wvého zákona pro výklad 

§ 1 zák. proti nek. sout. č. 1!1V1927 Č. 16807. 
k pojmu přídavků při p-rodeji zboží 'l1eb provádění výkonú Č. 17000. 
o -zakázaný přídavek jode jen tehdy, jestliže - posuzovánO' s >hlediska zá~ 
kázif1íÍkova - jest úpJata sta:noverna, třebas ne výslorvně" jen 'Za prodárv-ané 
zboží neb provádění výkonů jako za. plnění hlavní (samostatné) a vedle 
toho se zá.ka:z.nikoVli nabízí nebo IP'oskytuje podle jeho domnění bezúplatně 
(zadarmo) něco jako přídavek, t. j. jako vedlejšI bezúplatné plně-ní (vý-
11oda, ať v podobě věci, nebo vedlejšího výkonu, kteréžto plněni by u j'i-ného 
zPravidla nedosrafl Č. 17000. 
nabízeni plněni hla.vního s plněním vedleJším. třebas za jed-notnou úplatu. 
se ,nepříčí zákazu, 'nemá..JJj zákazník pochyhnosti, že se za oboje plnění po
žaduje úplata a že se mu tudiž nemá dostati bezplatné výhody č. 17000. 
nabízi-li majitel" čistírny čištění s Lldržovánim a opa-avou rolet za paušá,lnf 
odměnu (za náhradu režijnjch výloh), nejde D zakázaný .přídavek, n.ýbrž 
mohlo by jíti po případě o podbí>le'llí; ne.r'ozhoduje, zda jest podle ŽlÍvno
stenskoprávních pře.dpisů qprávněn: k provádě'llÍ oprav Č. 17000. 
k výkladu §§ 6, odsl. 2 až 4, 16, odst. 2 zák. Č. 75/1935 Č. 17048. 
kupolfly. 'na nichi se ohlašuje n.ebo Iflabízí přídavek v náhradním zboží, musí 
obsahovati všechna sděleni předepsaná v § 6, nd-st. 2 až 4 zák. č. 75}1935; 
nestačí, jsou-<li tato sdělení obsažena v katalogu. j.ej'Ž -si mťtže každý zákaz .. 
nik podle upozorněni na kuponu vyžádati č. 17048. 

Přidělový zákon viz heslo: IP o zem k o 'V á r e f.o r m a. 
Přihláška dědická viz hesla: děd i c, p o:z ů s t a I 'o s t. 

k dražbě, k rozvrhu viz heslo: dražba vnucená nemovit,ostL 
k pensijrumu pojištění viz heslo: poji:štění p.nsij·ní (§ 5). 
k sociálnímu pojištění viz heslo: pojištění sociá,~.ní (§ 17). 
k úrazovému pojištění viz hesIo: poji'štění úrazové. 
nového mot. vozidla .k pojištění 'Viz heslo'; poj i š t ě n. í s m I u V "ll í (§ 67). 
s výhradou vi.z hesla: p a oj i št ě':o í pensi j n í a s o c j,á ln í. 

Příhoda v dopravě viz ,heslo: n á hra d a š k o d y dra hO' u. 
- pojistná viz heslo: pojištění sm'luvní. 
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Příjemce směnky viz hesla: smě II e Č n' . k 
Přijetí zboží viz heslo' 8 r' Y z,a o ll, smě n k a. 
pvo., . ." o . p a v a pro vad y 

rI.1irnam clenu viz heslo' Sl'; . 
rozh. Č. 16482' po e c e -fl s t v o V}' d é 1 k o v é a h o s pod á ř s k é 

Přijmení viz heslo' s o i č 
Příkaz viz 'heslo: ~m~ou: nost ak::iová (rozh. č. 14966). 
~ k prodeji viz. heslo' : ~ 1m o C II 1 tel s k á. 

směnečný viz heslo: směou~a .z''J?,rost!edkovatelská. 
soudní podle § 567' v ll.e C II e rl z e II 1. 

c. r. s. VIZ hesla- s ll! I o ' . 
- modus pod '1 e §§ 695 700' b Y u, vana Je m ll' i, v Y k II z e II í 

určitou částku vykonavateli P'~sJ od ~. oZl a tl< .: • jestliže zůstavitel určÚ 
z úmků udTŽoval jeho hrob a e ~lv Vll e ·a .zalro~eň dědici s tím, aby 
P?d touto POdmínkou třetí o~ob )e~~e za ~veho zwota určU částku tu 
zak; jeho :předmětem jsou ení e, J. ~ o p~líkaz podle §§ 695, 709 obě 
zaj,i~těny, nebylo-li zajištěnt pro~i-nj~:o ~USI býti pod~le. § 158 n~sp. pat.' 

Přikázání pozusta,lostního řízení č. 14962 ebo nezrekh-h se ho učastníci 
l'ohle,!"Vky při rozvrhu nejvyš~thO ~Aá1lÍ . h sl 
cen a n e- m o v j. t o s t i. .t-'V1.I. VIZ e o: d -r a ž b a v n u-
v e.x e k u c i ob e r II í viz heslo' ex e k II b " 
věci jiného soudu viz heslo' , ~ s t o U I C e,' : r ~ 1: , 
k vybrání vi'Z též hesla' . p k pen 1 ve c I J I 'n é m II s o II d u. 

vk!a~n,í, POddlu'ž~'~,~,' sUtcáet ,na pohledá~ky, knížka 
Opravnenl k rekursu: bylo-F I '1, y, v' 

bez jejího p,ředc.hoúho zab;v%~ívoJ.:mto rprd'ffidl-O yP;I<kázání k vybrání 
kursu i proti usnesení povol '!, s po, yZlli'k oprávněn k -re-
č 14029 UjlClmu pauhe pY'k' , , k . _. ; srov. č. 5791 6643 nr azanr,' vy,hrání 
Pflkázání lze ,pov:oIiti! t . , ' 
:podle '§ 294 'odst 3 'exleny .s ran

t 
pohleda~ky, ktera by-la z. abavena 

"t I ,. . r., na om nemení ni y 
fl e má na pohledávce přednost' . t ,~, z~ 'Vymáhající vě
autom. zák. a § 127 zák . ~l z~s :'V'lll pravo podle § 10 
""nk. Vv" ' • o pOJ. smlouve c. 14029 
nCI y. ven-telt a zaň 'vystu .~. . 
vy~~há .p~~'ledáV'ky na .p()d~~~~c~~~ ~1~á~ajíCimUy. v~ři:te~i, který 
b:~n!: malezl dokázati vznik pOhledávk ~~, ~em. i?nkazaul' k vy_ 
n<!::lez1 doká'zati poddlužníku Č. 14856 y, jelI zamk nebo_ postup 

- vaza-nost procesního soudu pr I ,ť ' 
žalované pohledávky p-řikázan~vokP a n

b
Y?1. u~nesením o zabavení za-

b I I" e vy, rant C 15244· ste' y y 69 y a- 1 vedena v době zabav' , , . , • lne c. 40. 
podle exekuóního titu,lu ' ro :U~tl vykonat;-lne pohledávky exekuce 
dluždkovi z toho z-arbav~ní VZ~?I ;P?hleda'Vku, lze vykonati práva, 
~1ísto původního vymáh;jícího ~:řil~r vst~pem do exekuce na 
c. 14229; srov, č. 2174 3757 4995 99~ne o polNačovánfm v ní 
vymáh~jící věřitel jesť ,uprá;něn ~stou ;, .10197. . 
strana c. 15390' srov č 4292 . v, Plti do sporu Jako hlav.nf 
byl-Ii dlužníkem' z h':' ; V

l
lZ vsak Č. 14763' 

a alen spor a sporn' hl d' . 
vena a piíikázána k IV brán' " ,ya po e a'v'ka byla pak zaha
dávky vymáhajícím v{řitele I, va~1 ,opetnemu Z.~žailování téže pohle
ro~~p~e ,č. ,15390; srov. vša~ ro l1tg3308 ex. r. překážka z,ahájené 
~oJllsbte.1 SI II e m Ů ž e z náhradn', " .. 
Sl da'l -POškozený podle § 308 e I poh~~~~vkr pOjl-stníkovy, kterou 
spělé prémie i z j in Ý c h' :poJistnX;c'~~ pr; azati, .. sra,ziti z'adrrželé, do
byla-li dlužníkova pOhledávk y y. _~~ Uv POFstmkowýc-h č. 14596. 
m Ů ž e Se dlužník domáh f ~ ,tgkazana .věřiteli k vybrání II e
aby složil pohledávku do a I zad o .'hoU na poddLužníkovi arni' toho 
y 2245) sou. m o depos't y 14 . ' c. ; srov. i č. 672 1555 a 1591' 'a Co 624 (Ur. sb. 
Sb. n. s. ' "Vf. sb. č. 6940, 9247, 10837 

Příročí 
597 

- - - byla-li zabavená pohledávka pNkázána k vybrání k vymože-ní zúro
čitelné poh1e.dávky vymáh<ljíciho věřite1le, jest tím vyloučena aktivní 
legitimace po.vilJlneho k zažalování zabavené ,pohledávky proti pod
dlužníkovi. až do částky, kterou činí pohledávlka vymáhajícího vě
řitele a úroky z -ní až do dne, kdy byla podána proti -poddlužníkovi 
žaloba vymáhajícího věřitele nebo po;vinného, podle toho, která 
z nich byla podána dříve č. 15130; sro'v, č. 10981, 9806, 6940. 

_ - - kdy není vymáhající věřitel, k jehož návrhu byla zabavena a jemuž 
byla přikázána k vybrání pohledávka ze směnky, oprávněn k smě
nečné žalobě Č. 15529. 
rproh'lášeni exekučního soudu (výkonného orgánu) na směnce, jímž 
se pře'vádí směnka na opatrovn.íka vÍCel věřítelu, jímž byla smě
nečná pohledávka přikázána k vybrá1ní, působí jen p'řevod podle 
prá'Va o,bčanského č< 13903; Sf-QiV_ Č. 14275. 
proti žalobě vymáhajícího věiitele, jemuž byla prhkázána pDhIe~ 
dávka povin-ného dlužníka k vybrání, není poddlužník oprávněn na-
mítati k započtení pohledávku, jež mu přísluší praH vymáhajícímu 
věřiteli č. 15854. 

- - - proti vymáhajícímu věřiteli, pr,o něhož byla zabavle-na a jemuž pN
kázána pohledávka ze směnky, múže směnečný dlužnik činiti vše
chny námitky, Ikteré má proti exekutovi Č. 14275 (Or. sb. Č. 2031). 

- - - byla-li pohledá:VJka po sjednán.í postupní smlouvy zabavena a při
kázána k vybrání jil1é osobě a zaplatil-li ji poddlužník vymáhajícímu 
věřiteli ještě Ipřed přirkázáním k vybrání, ježto' mu před tím nebyl. 
postup oznámen', jest postupník oprá-vl1ěn požadovati -na vymáha
jícím věřiteli vydání za'placené mu částky do výše postoupené 'Po
hle<láv,ky Č. 17039. 

na místě placeni: zásada § 1396, druhé části, .prvé věty obč. zák. (§ 316 
ex. ř.) -neplatí, jde-li o reaiisaci práva nadzástavního smluvně na~ 
hytého v důvěře 'V pozemkovou knihu; v takovém případě platí 
důvěra v pozemkové knihy; povinnost ok nahlédnutí do sbíll1ky ~istin 
jest tu j-en tehdy, j-e-H k tomu dán podmět zápisem v hlavní 'knize 
Č. 13238. 

z nejvyššiho podání V'iz heslo: dražba vnucená nemoviltosti 
Přiklep viz hesla: draž'ba v-uucená nemovit,osti, nabytí vlast

nictví, vy.držení. 
Přímé daně viz hesla: d a Ď, dra ž b a v n II cen á n e m o- v i t o S t i; ex e k II C e 

ber ,n f, po dni k. 
- - immise viz hesla: hory, sousedské právo. 

Připtatek na 'byt viz heslo: zaměstnanci, obecnJ, železniční. 
Přlplatkové ústavy vdz heslo: l'opštění pensijní (§ 119). 
Připočteni válečných let viz heslo: z a m ě s tu an c i žel e z ni č ní. 
Připojeni k trestnímu řízení viz heslo: pr o mlč e,n í (§ 1497 "bč. zák.). 
Připojištěni: podle čl. IV. zák. č. 89.11920 viz heslo: pojištění p,ensijní. 

- ji,nak viz -heslo: ,p o j i š tě [1 f sml II V:ll í. 
Připověď manželství viz hesl-o: náhrada škody pod,te § 1328 obč. zák 
Přípustnost opravného prostředku Vd'Z hesla: d ,o v o i á [1 í, o d vol á n í, stí ž_ 

nost. 
- pořadu prá'Va viz heslo: Ip o řad p r á v a. 

·Přirážky viz hesla: daň z příjmu, důchodová, obec. 
- k pachtovnému viz hesIo: ú p,r a v "- pacht o v n éh o. 

Přiroči virz též hesla: nezaměstnaní, peněžní ústavy, sp-ole'č_en_ 
stva stavební a bytová, zemědět,cř. 

podle zák. č. 240/1924 (příroř.i k ochraně peněžních ústavů 
a jejich věřiteli'!) viz též hesll-o: ,peněžní ústavy (rozh. 
Č. 16958). 
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všeobecné: předpisy z á -k. č. 240/1924 jsou právem velícím a jest k nim 
přihlížeti z úřadu č. 13167; v témž smyslu č. 15531 a stran dřívějších předpisůč. 3784. 

to, že by10 'povoleno příroČí, lze uplatňovati teprve v odvolání č. 1316.1. 
úlevy, stanovené zákonem č. 240/1924, platí jen pro peněžní ústav, 
jemuž bylo pov.oleno příroČí, fl i k o I i v i 'll r o r oU k oj mí a plá t c e, 
kteří se zaručili věřitelům peněžního, ústavu č. 17035 (Úr .• b. č. 3988); 
.rov. Č. 12680 (týkající se avalisty). 

předpisy zák. č. 240/1924 netýka'Ji se hmotněprávní strá'l1'ky závazku 
peněžního ústavu, jemuž bylo ·povoleno Ipříročí, ani jeho splatnosti, ný.brž 
-pouze jeho žalovate-ln.osti vůči pen.ěžnÍmu ústavu, nikoliv i vl'tč,i třetím 
osobám, Ikteré -přistoupily jako ifUkojmí a plátci k závazku peněžního 
ústavu č. 17035 (Úr. sb. Č. 3988); srov. Č. 12680. 

§§ 4, 5: přiročí nepostihuje !poh']edáv'ku, pro niž přís-luší věřiteli právo 
na oddělené Uspokojení (§ 12 konle ř.) č. 14075. 

jestliže Ipřed vyhlášením p-říročí byla v době ilUkvidnosti ústavu před
ložena vloladní knLika, jejíž realisací ,nic nebráni!o, s ,prohlášením, že. 
vkladem má býti vyrovnán' .předkladatelův dluh, a když tomu ,nebylo 
vyhověno, byla knížka složena u soudu, má právní účinnost § 2, odst. 2 
zák. -o p'říročí a neplatí tu § 5, o.dst. I, dmhé věty zák. o příročí, ani § 23 vyr. ř. č. 16713. 

bylo-li !zmochovad prohlášení Podle § 3 zák. Č, 241/1924 vydáno jen 
se zřetelem na zamýšlené dosažení a ~poskytnutí zápŮjčky, k níž však 
nedošlo, zůstal zmocnitel nadále věcně -oprávněným k cenným papírům 
'Odevzdaným ~bankéři, jenž nebyl oprávněn ;Osohovati s,i k nim vlastnióké 
právo; na toto oprávnění nemá vliv příročí Č, 17041 (rÚr. sb. č. 3999). 
hyla-li p'Ohledávka, která tu byla již před POvolením .příroči, zajištěna 
Postoupením směnek, když již bylo V)'stavci Povoleno Přiročí, jde 'D Jed'náni neplatné .č. 13531. 

k neplatnosti podle § 5, 'Odst. 1 jest přihlížeti z úřadu, třebas nebyla 
namítána ve směnečných námitkáoh č. 15531; srov. č. 13167, 3784. 
neplatnost podle § 5, odst. 1 -Iz,e namítnouti Jj indosatáři, jenž se zú
tastnll neplatného právního jednání a vědě! v době, kdy ptíjal směnky 
k zaJištění .své pohledávky za v}rstavcem, že výstavci by'Lo pova!eno přÍročí č. 13531. 

jestliž,e peněžní .ústav ip-řeved! -.p'latně -na' třetí osO-bLi již před ,vyhlášením 
příročí biankosměnku podepsanou ,příjemcem, nestal se pievod práv ze 
směnky -neplatným tím, že ústav !Připojil teprve ,po- na,řízenf přimčí na směnku svůj podpis jako výstavce a indOS-ttnt č. 14599. _ 
za příročí nelze žalovati peněžní ústavo vyd á fl í v k I a dní k níž k y 
podle j,ejíhó stavu z dohy p,řed nařízením iPřífiOČÍ, t. j. s PŮtvodnimí 
Vklady, Jež z ní byly před účinností přiroči ."eprávem VYhrány č. 15753. 
pOhledávka za zap'lacení částky uložené ,na 'vkJ,adní knížce a VYbrané 
'bezprávně tím, komu bY'la odevzdána, vzniká již ,bezprávným vybráním 
a podléhá příro.Čí, aniž rozhOduje, kdy se 'Vlastník vkladní knfžky o tom dovědél Č. 15753 (úr. sb. č. 3054). 

nesplnila-Ii banlka komitentův 'poukaz (asignaci) před -naříz'ením ptí
ročí, vzniká poukazci (asi'gJlantoví) Jen obligačni nárok na vrácení pe_ 
něžité částky (oondictio caUSa 'data caUsa non seeuta), nllooli vylučo-. 
·vací ·nárok -na individuálně označenou věc Č. 16130; srov. ,č. ,7822. 

jest .nezávažné, kdy se komitent dovědě! o nesp,lnění asignační sml'Ouvy 
a ,!Gdy bylo v obchodních k'ni-hách hanky zříze'fl!o konto o poukázané pohledávce Č. 16130. 

ztizení konta není pravotvorným (konstitutivním) úkon.em a nezakládá vznik nároku Č. 16130. 
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. očtení pohledávky proti peněžmimu ústavu za k otázce přípustnostJ zap I' ~ 16778. srov. č. 16713. 
H v d J·eho povo emm c. " . hl dá ,příročí a pnmn pre- , , době naby.tí -vzájemnych po e : 

věděl-Ii c1luž~!k .p~ntěvníh~ :::~~~p;n platiti a že .žád,1 již o 1:t:~~~::: 
vek, že penezm us, av .l. , pohledáv'ky zarpočístJ <lOt pred vy as 
řIr-očí nelze takove vZ~Jemne . ., 

IP v' vl v 16778· srov. c. 16713. v.tek z přikáz'aného jednant pnrocI c. , d r mandantu UZl - ~.tk . arudatář je povinen vy a I, ,. skutečně dostalo tohoto UZl., ':li 
~á~:1i t~h~l;"uažte~~vr;: :~':!~i;ř~O~í i,,~ně~ní~~j~~~~v6. ~~~~3. 
zaža'luvání nároku mandante~ fr zák [nelze pokračovati v -zaháJenych 
odsl. 2: podle § 5, odst. .2 }e, . 4655' srov. i Č. 4809, 5710. 
jJž rozepřích č. 131~7; ~te~~~/~'924 n~lze vésti exekuci j, e~ pro

d 

po~~et~ 
pod-le § 5, odst. ~ zak. v c. ř', v, a v ,lz;onkursu by naleze ly orl dávky, které vzmk,ly rp-red p IrOClm , . 

tří cl- Y Č. 14075. v ~ 6 ,Ize roti společ,nosti »KMlovarska 
i za účinnosti vlád. na!. c. 338/193 (»;K~rISbader Verdnsbarrk, Oe~el1: 
spolková ba'l1Jka, srpOlecK~o~t s~c~~ t-~rech vésti exekUCI !la. v rl.,~ ~l~ 
schatf m, b. H.«) v ~r oVY , ,', s olečnosti zmocnem Q k 1 ov 
(;enný,ch Ipapírů, u kterroh :I~~ug~~~ thUIU, že ukladatel:us,taly.;~~~t~ 

--n-ému ,nakládání, .-P'l~n~e-l z ',. -Vak vésti exekuci -k vy~mo.z~olv v , 
nľkem cenných p-aplru, n~lze:hd vl~kvidací dotčené spolecnosh c. 16232. 
za cenné papíry,. -prodane pre. e~aŽtnému ústaViu) nevylučuje, ~by bola 
odsl. 3: moratonum, ud~l<;n~ Pu ústavu určovacia ž~loba podl a, § l~O 
podaná ipr~h tomu~od'P~~aznp"'a~liehajÚcei 1TIÚ'ratnrfu ,co 17015 (Ur. SI • Osp dotycne ,pohla av y 

Č. 3.865~. 934 a dle vlád. nař. č. 142~19~4 (207/1934, 258/1934) 
podle za~. c. ~3/!. 250/1935 viz hes!o: zem e d e'Í CI., t n a ní. 

a v,lád. nat". c. v v "'1/1935 viz heslo. ne z a m e s 
podle zák. č. 34/1934 a vládo na~o c: 2~ slo. s p 0.-1 e Č e·n ,s t v o- s t a veb n-ľ 

- podle § ,3 vlád., n.ř. č. 160/193 VIZ e . 

a bytove. . lastnictví (mzh. č. 14420). 
Přírůstek 'viz -heslo: n.ab~tt. V h ' I . rl 'vka z phrůstku hOd~not~ nVe)-

h
Odnoty nemovitosti VI'Z I es a. il: 'e m o v i t o s t i (§ 216, c. 2 ex. r .. - . . d vba v-nuce-lla 'n . 

m o '" t o st I, r a z . ř í r ů s t k u !TI aJ e t k u. ", , 
- majOetku viz heslo: d a v k a z p 'k, k cr' s: společník, j-e-nz v za~bde 

dl 'I XLII uvoz za .., . b' by pre _ Přisaha vyjevovací po :- c. . .oleó;ík udal jmění nebo d1~hy, ny :z a ob až 
nežádá, aby zalo'V~ny,sp 'odů a 'v účtováni, ma jen pravD, ,a ,y, . 
loži! seznam ~zavre~yc:o~~~~ jednotli~é poloibky 'Příjmů~, vy~an;3~i~ 
bude účet sloz,en., prez. . , na přísežné stvrzelll uctu c. , 
po -případě pozastavil~ .mkO~ p(!a~~mž opuštěn ná~zo'r vysIovený v_ rozh. V témž smys\1u c. 991 
srov. . d 1'i\ nt č. lOq8). ,v " 'Zat .jatil žaloboi číselně nv~uye enou ,o.. 
žalohni žádost, aby za:ov~ny b h~dů uzavřený,ch v urctre době a abJl 
~ovisi z obratu ze v~ec o c, ,oku' čÍse!'ně neuvedenou :emu~e-

ftanovil !,odle VýSI~dk~ObC~O~~~~fcí < jest neurčitá, byla-li spo')ena J.e? 
raci lna tuto dobu, zaIO' c~ pnp , k 'z'ištění oněCh obcho~ů. a prOV!Sl, 
se žalohní ~ádo~t}, ~br. ~~ov~~~loži! ~ohchodnI knihy a zaplsky a za-
žalobci z mch 'l>nslu~eJ.'cle, 'k';'i vyúčtování č. 13827. , • 
,lobci vyda1 'z, mch vyptS, j~ ~ v }>J'-měním« jsou i soukrome do-'I XLII UVo,z. zak. .k c. ro s. ve smyslu c. . , 58 . l" 
pisy Č. 14546; srov. c. s~~rném řízeni shodnouti, že jedna ~ ~tC~ ~~:: 
strany mohou se ,v n~e " soudcem. takovy smlr l~ 
vyjevovací přísahu pred 'fi~ornyn: v 14992'. v témž smyslu c. 1846 
kučním titulem podle § 1, c. U ex:..f. c. , 
Sb. n. s. a plen. č. 7703 Ol. . n. r. 
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nelze zároveň vydati rozs d v 

dán~ d"ok!adů, dokud vyj~y;~~a~ía s~~zení přísahy vyjevovací i na v _ 
Oprav1nenemu teprve na z 'kl d" pns!tha nebyla složena kd Y b Y 
Označiti doklady, jejichž :yd:v ~ slo;;ene. vJ:,JevQrvací Přísahy' moln~ b~,~e 
nepominutelnému dědici p .... ,)n:.P~~dule c. 16005. lZe 

~ C; ~. ~. proti tomu, kdo nSo~fl ~ ob~ P?dle ~l. XLII uvoz. zákon 
lenz !rnenÍ to vědomě a Ú~VSl~v omnen} 1 proti universálnímu dědic~ 
uadI c 15755; STOV. Č. 1027 ·118~5v !t~~ustalostním řízení správ,ně nel~ 

- obdoby výjimečného před.' " , 4078, 5030. 
neJze užíti na j~l1é případy P~SU16:i6l~LII, o~st. 3 uvoz. zák. k c, ř. s 

POdle §§ 47 a . sl " srov. c. 10420. . 
t v , na . ex. r.: oposični žalob o Y b" 
aCfl1ho řízení, a to 1 tehd . 'V a mUze ~ti podána i za rnanifes_ 

a J.ze se t~ ~?máhaÍl Výr~u~e~glzeb zamkl. vymahaný ~árC:k jen z části 
vYJevovacl pnsél'hy) prohlášena z y yl~. ex e k II C e (mkohv jen uloženI 
jestliže nebyla v době d k a n~npustnoll č. 13179; srov. č. 10786 
zák ~ 331 o on ce brezna 1934 dl' . . c. 1934 a povinný dOSud ". . o ozena z úřadu Ipodle 
~~a~.o)vati v exekučním říze'ní a n~~~~m~lUn~r.rh na její o~klad, lze po-

s I exekuce podle § 47 odst 2 v ~ Vl I o marnost! (bezvýsled_ 
vymáhající věřitel m o" ' • ťIX. r. c. 13693 
d'" lize se domáhati v . .'".. 

nv;e "exekucí na nemovitost a n YJevov:acl pnsahy, i když nevedl 
v lemz .smyslu č. 3167, 10827 6243a pOhledaykY,POvinného Č. 14251' 
nebylo~h usnesení o povoleni ! ,.sr~v. vsak c. 11993, 12865 ' 
nýbrž jině osobě steJ'něho .', mobda.:?l exekuce doručeno dl~ž.níku 
s'Vršk" . I Jmena u mz byl uč' v k ' , u, Jes celé exekuční nzení ' v," v m~n po us o zabavení 
sem zmatečné, a to čítaje v to po:!naJ~C dor~cenlm povolujícího usne
pr~ti dlužníku pravoplatně zavea~n~lZ~.1lI15~f~lfestačnÍ, třebaže bylo již 

podle cl. I, Odst. 10 vlád nař č 300/ . 
závažný důvod k p~dezř~'llÍ' že ž!~~t:l zda j~ tu v konkretním případě 
podle viád. nař. é. 300/1924' p' ~ ~ ~n~zení daňových nedoplatků 
ního úřadu a nemusí závažn~:tm;cube}mefl1'd lest věcí posouzení finanč-
fInanční úřad musí v návrh a. y I SOl1 II prokázána č. 16105. 
vlád. nař. č. 300V1924 t dUti~a vYJevOvací přísahu podle čl I odst 10 
P 'í I Vf 1 a prokázati .. . I I " . 

r pus nosti přísahy, t. j. (marnost) be .' ze Jes sp n,ěna podmínka 
exekuce k vymožení přímýc d' zvyslednost soudnI nebo správní 

... řízení č. 16105. n anI ve smyslu uvedeného vládního na-
Pnsedici viz heslo: P' r a c DV n Í d 
Přisežn"lh SOUy. 

Y vy. ec: dožádání () něj podle § 301 
soud může samostatně zko'1l .' ods.t. 5 zák. Č. 76/1927: dožádan' 

, minky, které zákon (§ 301 zá~a~, ;da JSou splněny fo l' m á 1 ní ,pod: 
1927) slanoví pro jeho úkon č·. ~'45g;;1927 a pmv. nař. k němu Č. 175/ 

- - podle § 376 c. ř. • viz hesl . . 
Příslušenství pohledávky .' h' I o: V y S I ech s j ran. 

') VIZ esa: dražba Vll ' ex. r., rUkojemství "Ú,ro'k ' 'uceJnfi nemovitosti (§ 216 
nemovitosti viz též hesl;' d ;r ~ ves a zby, ut r a t y. 

ex. ř.), TI aby t í v J ~ s t ~ ~ ~ ta, v .fl U C e fl á II e m o V i t o s t i (§ 156 
poplatku viz heslo' e' k Vl. 

v. (§ 216, Č. 2 a' p;s\ ~~~tvnuc"e)nOli dražbou nemovitosti 
veCt . j'" . ex. r 

VIZ ez heslo: Výhrad' I .: 
"V " a v as-tnlctví 

- sv~r~nsky náhradník jest oprávněn ", d . . v 

8'J,us~JÍcÍho mu ze svěřenéh ' ,z:a a,tl. o rádné zjIštění nároku př'
tostl' pozůsi'a'lostnÍ Č, 16625~ nahradmctvl r co do příslušenství nemovL 

§§ 294 a další obč. zák. viz i rozh č 
Podle čeho je pooo d"!"' '. 17115. 
stvím nemovitosti č u l~~~~ay.nj ot~<zku, zda a kdy jest věc přislušen_ 

. , srov. c. 11200, 14788. 
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z předpisu § 294 obč. zák. nelze vyvoditi, že se vedlejší věc může státi 
příslušenstvím věci hlavni výhradně jen tenkrát, jsou-.li obě vlastnictvím 
téže osoby č. 13288; srov. č. 7449, 9432. 
i spoluvlastník nemov,itosti může uvésti stroje ve spojení s _nemovitosti 
jako její 'P'říslušenství č. 13220, 13312. 
topné a vodovodní zařízení může se státi příslušenstvím budovy, třebas 
s ní iI1ebylo spojeno neodstranitelně č. 13288; srov. Č. 10647, 5192. 
reální oprávnění (várečné právo spojené s vlastndc-tvírn nemD'Vitosti) 
jest její .příslušenství č. 14376. 
visutá dráha na rozvážení hnoje je přísluše·nstvím nemovitosti Č. 15387. 
příslušenstvim živnostenského pod n i k II jsou i zásoby zboží, jež jsou 
věnovány účelu provozu podniku, p,okud jest jkh zapotřebí k dalšímu 
nerušenému provozu podniku; u hotelový,ch podniků jsou to i 1Jříslušné 
zásoby vína č. 13898. 
věci, určené k t5.žívání při pro voz u ž i v 'O o s t i hOSTInské 'a výčep
n~cké v č á s t i d -o m u, ale ne k trvalému užívání domu, nejsou pří
slušenství nemovitosti (domU') č. 14348; srov. Č. 15502, 13380, 10647, 
8269. 
traktor, kter)1 siouží trvaIe hospodářskému účelu velkostatku a jehož je 
,při provozu velkostatku nevyhnuteLně ·potřebí, je spojen s nemovitostí 
z<působem uvedeným v § 294 obč .. zák. a sbl se jejím příslušenstvím; 
nerozhoduje, že exekuční soud v ·exekučním ří,zeJní nepokláda'l traktor 
za příslušenství Č. 14171. 
výhradná kutiska nejsou sama sebou příSlušenstvÍ dolových měr a ne
mohou se jím státi ani tím, že jsou vlastníkem Uf.čena k trvalému Uži
vání horního tělesa č. 13J304. 
na pojistnou sumu za pojištěné 'P ř í.g I u š e n s tví s hoř e -1 é :b u
d -o v y má Jnárok hypotekární věřitel, i když příslušenství bylo pojištěno 
zvJáštní pojistnou smlouvou Č. 13775. 
koupě dříví na stojato není 'koupí nemovité věci Č. 13905, 
úroda dosud neoddělená jest s o J.:I č á stí nemovitosti a její zpeně'žení 
za vnucené správy nemůže se státi prodejem, nýbrž p.rDpachtováním, 
které je přípustné jen veřeJnou dražbou, nikoliv z volné ruky č. 13172; 
srov. č. 14902 (důvody), 12.757, 10499, 13644 (důvody). 
ani vnucený správce ,nesmí, dokud není 'v,nucená Sipráva nemovitosti zru
šena, zbaviti movité věci, určené za příslušenství téže nemovjtosti, této 
povahy, jestliže by tím byly zmenšeny výtěžky nemovitosti Č. 14595. 
hleddska rozhodující pro posouzení, zda věc jest příslušenstvím l11em-o
vitosti Č. 14788; srov. Č. 15201, 11200. 
podmínka ,kupní sml-ouvy, 'že dodaný předmět jest kupiteli až do úpLného 
zaplacení dán pouze do užívánJ, že nesmí se státi příslušenstvím nemo
vitosti a že kupiteI výslovně se také zříká práva učiniti věc spojen.ím 
s nemovitostí jejím příslušenstvím, nemá právních účin1ků, umožňujíc 
obchá,zení zákon.a Č. 14788. 
stwmky, pěstované pa,chtýřem na spachtovaném pozemku ve škoI.ce, 
jsou až do svého oddě,lení částí pozemku Č. 15532; srov. Č. 14902, 
14669. 
§ 297 a) obč. zák. víz léž shora rozh. Č. B220, 14788, 15387. 
topné a vodovodní zařízeni hotelu není stroj ve smy.Sllu § 297 a) Dbč. 
zák Č. 13288. 
byly-li dodané stroje, k nimž si ,dodavatel vyhradH vlastnictví, spojeny 
s nemovitostí objednatele způsobem uvedeným v § 294 obč. zák., aniž 
si dodavatel vymnhl knihovní -poznámku podle § 297 a) obč. zák, staly 
se příslušenstvím nemovitosti, třebaže si dodavatel dal, na strojích .při
pevniti štítky oznamujíd, že stroje jJsou jeho vlastnictvím č. 13312; 
srov. Č. 11200, 12106. 
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traktor, ktery slouží trvaJe hospodářskén ,~ 
je ~ři provozu velkostatku nevyhnutelně ~ot~C~!U .velkos~atku a jeho.ž 
tosb způsobem uvedeným v § 294 b v , e a, Je sP?Jen s nemovi_ 
stvím; nerozhoduje že exekuč' o c. zak. a stal se Jejím příslušen_ 
traktor za příslušen~tví' vý1hrad:

1 ci!~~g I e{~kU'~ním řízení nepokládal 
nebyla...,li podle § 297 'a) obč 'k I ~ ~s fllC~VI k němu je bezúčelná, 
Č. 14171. - . za . poz;namenana v pozemkové knize 

důvod ustanoveni § 297 a) obč. zák. Č. 14788 
chladící zařízení jest »stroj« ve smyslu § 297 . v. 
Přís.Jušenstvím nenmvitosti užívá li s 1 V' a) obc. zak. a stává se 
~ářské živnosti, pro n.iž fe ~em~vitoest l~vE{~fPr~.vo,zu ~eznické a Uze_ 
c. 14348, 13380, 11200. zmena c. 15502; srov. 
lokomobila a -rámová pila (katr) ~ , , 
vlastnického prálva sjednanou_ do~~vs~ufastkal~l s~ staJ~ přes výhradu 
kupítelo,vy, jestliže by.Jy jím (kuPite.Je~)e em t P:lslusenstvlm ~em~vitosti 
znatelnym úmyslem aby se jich ' tosl ~\ e,?x na 'nemovrf1ostl s po .. 
vlastnického nebyla' poz'namenána n:e ni ~r'.'a ,e kU~lvaJ?, a výhrada práva 
?:~ojení lokomobily a rámo,vé ,il (' vereJne mze. c. 16312. ' 
JIZ tím, že vlastník nemovit~. y katr:,) s ,nemovItostI -nebylo zrušeno 
stroje užívalo, a že Odevzdaf c~r~i~ť~:~II~o~o~~~tsiJ. žjvn.ost, .Pti níž se 
pOznámku výhra,dy vlastnictví :k stro'o " ,~dodavatell c. 1-6312', 
lhůty P~ti ,le~ Prodloužiti ,neb Ů'bno'Vit1U~ r;~~~ pred ,uplynutím zákonné 
uplynU-hm zakonné pětileté lhůt s .... 
~'O'vítosti; má-li tornu býti zabrá!ěilloe O'~tavall ,stroje I?řísluš~nstvÍm lle
treba sou-hlasu všech knihovně opr' noye~Imh poznamky, Jest k tomu 
č. 12687, 11595 a j. ., a:vnenyc osob č. 15283; srov. 

g~~~~~~~,;~[~j~~, je~l~ s~i'k tli~m vyhradil vla~nictví až do úpl.~ého za
~ezaj~st.iv se -k~i~~v-ní '~o'~~:~,k~~~ ~~~y s§Po~eny ,s nem:?!lfit?stí kupitele, 
firn, ze na e:xekuc~ vedené lna z" p ~ e, 97 a) obc. zak, nenahyl 
si vymohl proti Ilmpiteli d~sled:ke akla,de rozsUd,ku . pro, zme~kání, ,který 
'lovy nemovitosti odvezl práva n~d~yhr~~l., v:~astl1lctvl, str:o'Je z kupite
denÍ imobHární exekuce '-na stro'e kuP?US ej~CI o P?dle § 37 ex. ř. ve
v době odvezení stro)'u' J'I'Z' tak) d I 'pIteI~o:vym ~eTltelem, která dospěla 
... , OJ e'KO ze stroJe b I -o.... v, 
senstvI nemovitosti sepsáinv a odh d 't tak y Y JIZ Jako pnslu-_ 
exekučního soudu o dražerb'nl' vyhla'~ nu ydal o lto lwedeny v Usnesení 

, , . ' sce .po ,e, 70 e "13669 
ve~el.lt vydražitel nemovitosti ři d, ... ... v ::; • x. r. c. . . 
slusenství a s nemovitostí rtct, ra.zbe, ,ze stroje od-hadnute jako pří
vyhradil si právo v,lastnkké '~-o z~~~~~ ,~eJsou, 'za'Placen~r a že Pl'odateI 
exekuční komisař pro-hlásH že prod' epI, mUSl ~u stroje vydati, i když 

" I . ,a'va s ,nemo'Vltostí . st . v 1 
komu byl udělen ve vnucené dra Vb v v. • 1 rOJe c. 5703. 
zemku _a budovám) která h 1 bZ e '~';I~klep Jen k věci ,hlavní (k po_ 
.odhadu, nenabyl Přádepem 'vřa:rnj.~: 'p:l~uš7n~tví, předn:~te~ dražby a 
-:hlavní, třebas 'kmih-nvní poznámka :v~/ s roJovemu pnslusenství věci 
I'říklepuúčinnosti Č. 16467. po e § 297 a) obč. zák. pozbyla po 
§ 252 ex. ř. Vliz též shora 'fOzh č 13288 13 
zák a rozh. č. 16293 u hesla' ~P'ol " lt72

.t1 §§ 294 a dal.obč. , .... , . - ecens Vl statků 
ucmnost usnesení, jímž exekuční soud.' rl .... " " . 
hadu :nem(;witosti a tudíž z dražebn'h y:Y; o~cll dobytek ~ pOpISU a od
d:n.ou ~na týž dobytek č. 15034, I o nzelll, pro exekUCI mobilární ve-
veCl venované dlužníkem k u t" b' . 
jemuž jest vy' hra dne' ve' nPo r~ enl . v Jeho .zasilatelském podniku 
"'" ' ' ovana J' nemov't t .. ' 

~ecl JSou, JSou příslušenstvím nemovitost. '(§ 252 ,1 v
O s~, na 'llIz tyto 

c. 15502, 14348, 11200, 8269. I. ex. r.) c. 13'380; smv. 
,nesouhlasí-Ii knihovní (nikoliv v m 'h .. , "v' 

nejvyššího podání !připadaJící ,prY.Yifl a' aJl~kl) vkent~lé s vydáním částky 
a svrs y, ' tere byly neprá'vem pro-
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dány s nemovitostí jako její příslušenství, nemohou jejich OdPOf vlast
níci domnělého ,příslušenství překonati žalobou ,podte § 37 ex. ř. č. 13549. 

zastavj,{..J1i V1lastník podnik provozovaný na jeho nemovitosti, projevil 
tím mlčky (§ 863 obč. zák.) i vů1-i odpoutati příslušenství od věci 
hlavní a učiniti je věcmi samostatnými; tornu však tak není, nezasta
vil-li vlastník po·dnik z vlastní vůle, nýhrž důsledkem konkursu vyhlá
šeného na jeho jmění Č. 14026. 
správce konkursní podstaty není oprávněn platně projeviti vůH, že 
úpadcovým věcem určeným za .příslušenství úpadcovy_ nemovitosti od
nímá dosavadní jeFch určení, byla-li p'ře-d zahájením konkursu již po
volena vnucená dražba nemovitosti, v níž byl :p-roveden odhad j movi
tostí jako příslušenství .před vyhlášením konkursu; nezá'leží na tom, že 
úpadcův podni1k nebyl prováděn na všech -do dražby daných nemovi
tostech a že movité věci, o něž jde, nebyly p.říslušenstvím všech těchto 
-nemovitostí, stači, že byl prováděn též jen na některých nemo'Vitostech 
damých do dražby a dosud neprodaných č. 14026. 
p-okud vydražitel pivovaru nabyl příklepem -j služebnosti'" čerpání vody 
a vodo'vodu i v'lastmictvf k potrubí, čerpadmu- zařízení, ,reservoirům a 
elektr. vedení Č. 14191. 
kupite,l věci koupené s výh-radou vlastnictví pro prodatele nemůže býti 
odsouzen ok vrácení řečené věci proda:teli, byla~li 'Podle § 140 ~x. ř. po
psána a odhadnuta' jako příslušenství nemovitosti (§ 252 e:x. ř.) a ne
byla-Ii vyLoučena z -dražebního říwní o nemovitosti č. 14769. 

plody od země neoddělené (květiny v 'květináčích vypěstované zahrad
nkkým způsobem) jsou p.říslušenství -nemovitosti ve smyslu § 252 ex. ř. 
č. 14902; srov. č. 15531, 13172, 12757, 14669. 
'stromky ·pěstované pac-htýřem .na pachtovaném pozemku ve školce jsou 
až do svého oddělení součástí po-zemku č. 15531; srov. Č. 14669. 

nemov.itosti podle § 252 ex. 'ř. jsou veškeré věci, na něž jest vésti podle 
§§ 87 a násl. ex. ř. exekuci -na ~TIEimovité jmění č. 16383. 
na příslušenství štěrkárny (,lanovoU' dráhu, úzkokolejnou dráhu, motory, 
drtiče kamene atd.), které je spojeno s budovami vystavěnými pach
týřem a určeno· k výkonu jeho práv.a těžiti štěrk z lomu na týchž 
pozemcích, neJze vésti móbilámí exekuci Č. 16383. 
na stavby, které jsou vystavěny na cizím pozemku s úmyslem, aby na 
něm nezůstaly trvale (§ 43'5 obč. zák.) , zejména na stavby zřízené '00-
ž-ivatele.m, Ipachtýřem, nájemcem nebo Fnou osobou, mající omezené 
právo k pozemku, pro dobu jejich oprávnění a k jeho využití, jest vésti 
exe'kud jen podle předpisů o exekuci na nemovitosti v pozemkové knize 
nezapsané; ;příslušenství uvedených sta.v.eb smí bý,ti do exekuce p,ojato 
jen s nimi samými Č. 16383; srov. Č. 8269, 12808, 9836, 3397, 12070, 
1064, 1949. 
exekUičnÍ- soud musí přijmouti včasnou ohlášku práv příslušejících tře
tím osobám a ne-dopouštějídch dražbu nemoV'itosti (jejího příslušenství) 
a rnení .ani oprávněn ani rpovinen zkoumati, zdali ohlášená práva jsou 
důvodná; Ťešení té otáZiky je ponechati pořadu práva mezi třetí osobou 
a vydmž:i'telem Č. 16862. 
hospodáfské stroje (secí stroj, pojiz.dný benzinový motor)" k nimž si 
prodávajÍ-CÍ vyhra.dil v'lastnické prá,vo do- zaiplacení kupní ceny 'a jež 
vlastník nemovitosti koupil, - aby jkh užíval ja;ko- příslušenství nemovi
tosti, stanou se jejich védomým za:bavením se strany prodatele vlast
nictvím ,klllPujícího a! tím příslušenstvím ,nemovitostij není proto exe
kuce na ně podle § 252: ex. ř. dovo:lena č. 16927; srov. č. 4993, 8527, 
10005, 10579, 11358 Sb. n. s. a jud. byv. nejv. s. vid. Č. 246. 
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PříslUšnost (so d ') 
II ni viz též heslo: stí ž n o s t dl' 

delegace viz tam ž e. o v o a c l. 

podle § 2~ j. n. viz heslo: II r Č e·ll í s o II d II 
postoupent věci jinému soudu C§ 261 od . _ v 

pracovních soude . .h ' st. 6 c. r. s.) viz tam ž e: 
v., II VIZ eslo: p r a c o v II í s o II d 
·radnych soudů viz heslo: po řad p r' ~ y. 
spor o pří I v. a v a. 

S usn~st VIZ tam ž e a dále heslo' 
petenčnlch konfI,ikt' . senát 'pro ř_ešení kom_ 
a změna žaloby (§ 235

u
'Odst 1 

l~by ro~h. Č. 13186, 13351'. . c. ř. s.) viz heslo: změna ža-
~seobecne: opravný ,Pl'Ostředek 
hee v otázce příslušnosti ,nen' _ proti, 10zhodnutí soudu druhé sto
h9 d1 vS<:~d druhé stolice otá~k~e t~orFeed~y~lZ~fll v.právně možný, ať roz
vecne Col odepřel věcné rozhodnut' P t' -b ezne, ,CI konečně, ať rozhudl 
l1:bo k námitce č. 163'19. I, a yla otazka ta řešena z úřadu 
vyh.rada právní mod jest v otáz ~ y • 

námitky podané proti mi-moso dn.'ce ,Prisl~s.nostJ bezvýznamná Č. 16319. 
postoutp-iti příslušnému soudu ~od~lev~P~~~dl ~ nepříslušného soudu nelze 
o ,rekursu do usnesení v zemědělské ' o st. ~ 6 ~'. ř. s. Č. 15209. 
mltnu~y námitky proti určení odhad~' vyrovnaclm nz~ní, jímž byly za
vn;:hm soud Č. 1543'3. ni ceny, rozhoduje v druhé stolid 
nejde o otázku nepřípustnosti pořad ' . 
nosti řádných soudů 00 níž r~" d ~ prava, nybrž o otázku nepříslu&. 
platno'stí (§ 528 c. i. s. v nov ZJ~~ěuJ,e soud ;I,r~h~ stolice s konečnou ....... _ 
ze k ,rozhodnutí sporné věci z '0 v ni), uplatnu]e ... h se v dav. rekursu 
sou~ ustanovený vůlí stran (§p 5;;eru ~olkovéhŮ' je příSlušný r:o~hodči 
kovy (§ 599 e, ř, s,) Č 16086, ,e, ,e s,), nebo rozhodčí soud spo'l-
3510. ',sro\ e, 11725, 9316, 9130, 9195 8961 

!uzem·''''ch soud'· b " , ' , 
ony u. yl-h zustavltel prsl Y , 

p?zůstalosti o nek.n:ihovní _opohledá~ceU~n!kf,m.tbflg~ckým, jest projednání 
mke!TI a rozhodování o Si om' h ~ ~us, aVI e ,Ove za tuzemským dluž
~ť'l.gl{::kému; opatření pOd~e §~c 13~ed1Clkj~Ch ,nárocích přenechati soudu 
ze soud dá příkaz tuzemskému dl /, ' nesp. pat.. záleží tu v tom 
dlou,ho, ,až cizozemské úřady rozll, udlUku, aby ne~lahl pozůsta1lcst1: tak 
o navrzlch na povolení e,xek ~ O' nou .0 pohledavce c. 13554. 
,roz.~'oduje samosoudce krajsk~h~, ~~~~,~u C!:zo~1~ský'ch exekučních titulů 
,ke? sa ,tuzemská a cudzozemská . , c" 59. , 
~keho sudu, podrohi'ly sa tým . t firma S?odly ~,a .pnslušnosti tuzem_ 
c. 2

0

834). aj uzemskemu pravu č. 15445 (,or. sb. 
p?zustalostní soud je povrnen v _v Cf ,~ 
vec Od11ata ~uzem~kém'll Sů-udn.icr~; ? \ ~O~ladu, zda 'nenÍ pozůstaiostní 
k !J'ozhodnutl o na'V'rhu na ro-hl 'v , ' " 
~a mrtva Jsou povolány výh~ad ~s:m tuze~skeho státní-ho příslušníka 

§ 7 J. n.: 'o odvoláních z rozsudků g~ uz~mske s~udy Č. 16720. 
p'~ae~'~ní podle § 42 zák. č. 131/~~~~lOh sou~'u, pří5'l~ušnýc_h pro spory 
nybrz rozhoduje o .nkh sooM sl v ",neplati predpls § 32 řeč zák 
Č, 15893, 15950, 16370, ozeny podle § 1 j,n, Č, 13116i sro;: 

§ -7 ,3) j. n. viz též rozh. Č. 13351 u heSlla. ~ ~ 
- by:ly-li u krajského soudu p'odány d v ~Y ~mena ::aloby. 

mahala zaplacení více než 20000 K ve z.,a o~y, z nIchž žádná se nedo
p~miz převyšoval, a usnesl-li' se sa~ souc~t Z!alo~'~!ch žádá·ní však tento 
~~mu projednávání žalobce ak v, osou~ ce na JIch spojení k spo!eč
]estě p,řed 'Přednes~m ž<JIJ.obntod.p~nv crrvem ro~u, k ústnímu jednání a 
kontokorentního, a navrhl ab v V\ 1 IUivedl, ze jde o saldo z poměru 
tomuto návrhu vyhověti č~ 13X4;ec Y' a postoupena senátu, - bylo 

Příslušnost 
605 

byly""li v téže žalobě zažalovány směu,ky, z nichž některé převyšovaly 
20.000 K, jiné zněly na 20.000 K, nelze usnesení prvého soudu, jímž 
po podetní směnečných námitek k ·návrhu žalobce bylo nařízeno oddě
lené jednání v .příČině směnek po 20.000 K před samosoudcem, v pří
č.ině směnek převyšujících 20.000 K před senátem, - napadati rekursem 
Č, 14013, 
pro obsazení soudu ve příčině žaloby podle § 35 ex. ř., podané II sbo
rového soudu, nemá význam, zda exekuční titul vydal sborový soud 
samosoudcem -či senátem, nýbrž rozhodující pm řešení této otázky jest 
jen předpis § 7 a) j, fl, Č, 14048, 
je-li zaža'i.ována pohledávka převyšující 20.000 K, rozhoduje o 'ní senát, 
třeba z pHprav:ného spisu podanéh.o a doálého soudu před zahájením 
ústního jednání vychází najevo, že jde 'o několik pohledávek 2D.CIOO K 
nepřevyšujících Č, 14680. 
u,erozhoduje doba, kdy podání soudu dojde, nýbrž kdy je rpředneseno 
Č, 14680, 
opominula-li strana ve sporu o r.ozvod učiniti návrh; aby místo samo
soudce projednal a rozhodl spor senát, nemůže tak již učinit.i při 'po
zdější změně v .osobě samosoudce č. 14683. 
omezení žalobnÍ prosby jest ,částečné převzetí žaloby, jež se může státi 
po prvním roku jen za podmínek § 237 c. ř. s. a rovná se ve svých 
účincích, došlo-li k .němu důsledkem částečného za:placení zažalované 
pohledávky" formálnímu zřeknutí se nároku, o němž rozhoduje, došlo-li 
k omezeni ,na částku pod 20.000 K podáním došlým soudu před po
čátkem ústního jednání, podle § 7 a), odst. 1 j. n, samosoudce Č, 14729. 

§ 28 j. n. viz heslo: u r č e n í S'Ů udu. 
§ 29 j. n. viz též m~h, Č, 14031 níže u § 11 j, n" rozh, č,. 13186 u hesla: 

zrně-na žaloby; rozh, č. 13486 u hesla: pra.covní soudy. 
jestliže v době podání žaloby proti obci v čechách o náhradu škody 
pro zanedbán1 místní policie, bylo sice -správním úřadem vyřčeno, že 
obec jest pov,inna k náhradě škody, potom 'však (ještě před vynesenIm 
rozsudkU soudu prvé stoJi.ce) bylO' toto rozhodnutí nejvyšším správním 
soudem pro vady řízeni zrušeno a nařízeno nové projednání věci, jest 
z úřadu zrušiti dosavadní řízení a žalobu odmítnou.ti pro .nepřípustnost 
pořadU' práva č. 13'162. 
byl-li ,pracovní spor zahájen v dohě od 1. ledna 1932' do 1. září 1932 
u okresního soudu, nezměnilo na založené již výlučné příslušnosti okres
ního. soudu nk to, že za řízení v prvé stolid :by,1 .pro obvod, tohotO' 
okresního soudu zřízen a započal ,činnost pracovní soud č. 13930, 

§ 31 j. n. v:iz heslo: delegace soudu. 
§ 42 i. n. viz též heslo: z-matečn-os,t podle § 42 j. n. 

vyslovení zmatečnosti a odmítnutí žalolby k ,návrhu ministerstva spra
vedlnosti hledíc na to, že hyll srp'or veden jen na oko (aby strany 
seznaly právní náz-oI" v určité otázce majíCÍ' pro ně hospodářs. vý
znam a o níž- šlo v rozh. č. 11540) č. 14445. 
předpisy §§ 41 a 42 j. n. platí i pro obOr[ řízení nespornéhO' a nejvyšší 
soud mfiže jich užíti, třebas nebylo jejich porušení vytýká·no č. 1602"4. 

§ 44 j. n.: byl"",li návrh na po'Volení exekuce podán u ,nepříslušného soudu, 
má dovolaný soud (po případě rekursní soud) postoupiti věc příslus
nému soudu, je-li z exekučního rnávrhu zřejmý; má-li podle konečného 
rozhodnutí odkazo,vací usnesení býti vydáno, nezů,s-táJVaji exekuční úkony 
vykonané Již nepřislušn)"rm soudem v platnosti Č. 13914. 
v řízení upomfnacím nesmí dovolaný soud sám od sebe postoupiti podle 
§ 44 j. n. věc soudu podle jeho mínění příslušnému č. 15090, 2521. 

§ 45 j. n.: uznal-li' 'krajský soud svou příslušnost, ,byť.i je,n tím, že rozhodl 
ve věci samé, nelze rozsudek napadati proto, že j e příslušný soud 
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okresní Č, 15280 (plen rozh) ti •• , 
však Č, 15324 a 16355' (dúv~dy m ~uste)ne mZh, Č, 217, 2641; srov, 
jde-li o to, zda k ro'ednání na v One1 , 1~81~. , 
(pracovní) nebo SO~d 1řád'l1ý :~~eprev ,~Yl vpns!usny soud mimořádný 
Č'. 15324; stejně Č. 16355 (dÍivody). UZl predplsu § 45, odst. 1 j. n. 

§ 46.Jo .n.: uS~a'novení prvého ,odstaiVce nepI rbl r v , 
hmme fon pro nepřísIušnost soud a :'h y a-I zaloba odrnuMuta a 

. stejně č. 1627. I ll, II ne 'Oz byla podána č. 13489. 
849'5' ' s , C. J. n. viz též roz-ho Č. 14277. 
- pokud spor o vrácení- zbytku stavebififh' kl .... 

nájmu bytu v družstevn'irn domě d . a v~ adu, Je,nz byl slO'žen .při 
žalované družstvo ve sporu nam"taf

al ~: po § 4~, Č. 5 j. -n., třebaže 
PŮjČkOll poskytnutou družstvu c \3~60 ze stavebm vklad hyl vázan.ou 
soud příslušný podle § 49 • 5 : . 
nika Č. 13900. ,C. J. n. pro postupHele platí i pro postup_ 

Č. 6: jde o spor z poméru služebního (§ 49 ~ 6 
syrnl na. rodičích zaplacení odměn za' ' ' c: ~ j. n.), domáhá-li se 
konal v jejich hospodářství č. 13417. prace, Jez k jejich ž ád () s ti 
IPro spor ze služehn~ho poměru po éh" ~ . 
ských státních drah není výlučně p~,o,fn~ '? zames,tnance českosloven_ 
úč:inno~ti ~~k. č. 131/193,1 č. 13821. ns usny okrresm soud, a to ani za 

§ 55 j. n. VlZ tez ro"h. Č. 13440 14680 shor '. 
d ov o lán í, a Č. 16157 u' hl. d a u §,7 a) J. >:" c. 13620 u hesla: 
nelze uŽít.i § 55 . n " ~s a .. a v o.i]{ a ~ (.odmena). 
nepHpustnosti. e:xJ~ku~e d~:dahapO-h se v~ ']e~ne ~ žaI?lbě podle § 3,5 ex. ř. 
rOk~, ,tř~bas z jedrnoho e:xe~~~~l:Yč~'~~~19 někohrka samostatných ná .. 
sklada-h se zaz'alovaná pohledávka z :vk r' v 
diná nedosa:huj,e _ hranice prO' věcnou P~:l~šl::sro~zek" z rnichž ani je
hou shodnou vi'tlí stran po1ožky t b . ti _ d Si oraveho, soudu, mn
a, práv-ní ,souvris1,ost a sečten t y ~ y l!.~e. en.y v,tak<!vou skutkovou 
!ohního nároku č. 14087. Y ak, ze tvon Jednotny rpravní d\lvod ža-
Jest rOleZlnm-ati věcnou nepY's,j v t od 
roků v téže ža,Jobě (§ 55 j ~l §s~~~ ',v nedovoleného hromadění ná
bylo-li v žalobě, podané u 'ok~~sníh - c. r. c.) ~', 14163. 
'~Q!1i:k ná.roků v celkové výši _ přes 50 ~U~'ll ~epnpustně, h~omadéno 'né
Jest n.apravena tím že žalob . , . ,Jde o' for:malm vadu, která 
bytku Č. 14163.' ce OmeZl narok na 5.000 K, vzdav se pře-

nárok ~na zaplacení dávky z přírůstku hodu t '. 
cen! píTev~al v :kupní smlouvě kupitel nellze o ~.t~movl;toSŤl, jejíž zapla
cem kupnl' ceny Č. 14126. ,SCl a('1 s narokem na zap-Ia-

§ 61 j. n.: opatření Ipodle § 61 J' n nluoz'e soud u'" 't' , 
§ 65 . , . . 'Cl'llI I Jen k n' h ~ 

J. n.: odepřel-li pravoplatně 'ak sn d v " _ ,avr: ll! c. 14309. 
sou~. v }emil Slovenské neho ~Odka!:' v t. L, 1~I'5ton~kych zemí-ch, tak 
nepns.lusnost, lze následky odepření Jaat~;~~:e. Jde,~'~atI- pro SIV'O;U místní 
§ 28 J. n. a obdobou podle §§ 52 53 P'k " le. lne r?zhodnutím 110dle 

- § 76 j. n.: soudem v 'ehož b " . za . cL 1.1911 c. 15635. 
obecné sudiště '.manJže1ov~o ':;~r~ :oel~ ma~,ž~lé v sp,olečné bydliště, Inení 
~le. ,j ~anže1-ka se usadili' s ;rokaza~ ( "'! Jer oz obVOd-u, nejen man'žel, 
jl-Clm umysJem, aby se tam trvaje d ~ Jflym

l
. 21-ebo z okolností vY'PIÝVa-

v ~ ..... '. ' , Z rrZ-D'Va I c. 14058 
pre"iJ1S § 76 J. n. nepřekáží u' d . -' t . 
soudu o žalobě o rozluku ma~~e?s~~~' s ~ra-n v ~tázce místní příslušnOSti 
-přís'lušnost; podrobil se dovol.' I, zallovyany nenamítnuv místní 'ne-

§ 77 ' , . anemu Soudu c 14952 
J. n. V1Z též 1'Ozh. Č. 13916. '. 

pozľís~a"ostní .řízení bylo zahá eno' ~ ~ 
soudmho komisaie úmrtní J um, ze soud obdrzev od notáře jako 
Č. 14031. ZáPIS, přidělil projednání POzůstalosti notář.i' 
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§ 83 b) j. n.: jest rázu zv,láštního a výjimečného a nelze jej extensivnÍm vý
kladem rozšiřovati na jiné spory Č, 14929, 

§ 91 j. n.: jest odůvodněno, i když bylo žádáno jen o určení, že v rámci 
zástav'niho práva přís'luší žalobci proti žalovanému jako osobnímu i hy
pote'ká'mímu dlužníku právo na úhradu urč,itých ,nároků podle tvrzeni 
žalobcova onou hypotekou krytých uspokojen-ím ze zarvazené nemovi
tosti Č. 13488. 

§ 93 j. n.: předpisem § 93 j, n. jest upravena jen místní, nikoHv i věcná 
příslušnost č. 13810. 

§ 94 j. n.: usta-novení § -94, druhý odstavec, j. n. platí jen pro příslušnost 
soudů řád'l1ýc-h, nikoliv i pro příslušnost pracovního soudu č. 13896. 

§ 99 j. n. ",iz též rozh. č. 13541 u hesla: rozhodčí soud. 
- k n i h o v n í vlastnictví žalovaného k nemovitosti, i 'když nemí vlastní

kem n<l!turálním, jest »majetkem« ve smyslu § 99 j . .o. č. 13616. 
§ 104 j. n. v,iz též rozh. Č. 13349 u hesla: exekuce (podle §§ 79 a dal. 

ex. ř.). 
tím, že rruk,ojmí a plátce vzal v záruční :listině na vědomí, že faktury 
o zboží dodávaném hlav.nímu dlužníku jsou splatné a žalovateLné v u~čj
tém místě, není výslovně a nepochybně vyjádřeno, že se podrobuje c-o 
do rukojemskéh-o závazku -témuž su-diští č. 13202. 
příslušnost pracovníh-o soudu nelze získati úmluvou stran kr-omě p,ří
.padů uvedených v třetím odsta.vci § 1 zák. o prac, s. č. 13486; sro-v. 
i Č. 13724. 
jde o výlučnou příslušnost podle ujednaného sudiště (§ 104 j. 111.), 
bylo-li umluveno, »,že všechny spory, jež snad I\Tzni-knou ze smluv:ního 
poměru, hud-ou podr:obeny v prvé sto~rjci jinak přísluš'nému soudu sídla 
společnosti bez ohledu na ,bydliště stran« Č, 13648. 
sidl-o společnosti, s níž hylo sudiště ujedná,no, zůstalo rozhodující pro 
příslušnost .soudu, třebaže společnost potom splynula fusí s jinou spo
lečeností, mající sídlo v obv.odu jiného soudu ·č. 13648. 
usta-novením § 22 zák. Č. 111/1927 není vyloučena dohoda o přísLuš
-nosti jiného věcně příslušného soudu Č. 13758. 
prororgační doložka 'V objednacím listě. pod.Je které se kupitel pro p,ří
pad sporu 'podrobil příslušnosti určitého soudu, se vztahuje i -na žalobu, 
kterou se prodatel na kupriteli po jehO' jednostranném odstupu od 'kupní 
smlouvy podle čl. 355 olbch. zá:k. domáhá vrácení již doda.ného iboží 
Č. 13623. 
pr:o nypotekární ža'Iobu nemá obsah dluhopisu jen potud význam, po
kud jest jím určen obsah a způsob ručení č. 138-10. 
dále jdou-cí ujednáni dluhopisu, zejména úmluva o sudišti, ,nemohou se 
týkati pouhého hypotekárního dlužníka, jenž není dlužníkem osobnim 
Č. 13810. 

§ 105 j. n.: k projednání pozfistalosti co do substitučního jmění (§ 608 obč. 
zák.) jest .příslušný soud, jen-ž projednal pozůsta:lost po původním zů
staviteli Č. 14274. 

- § 109 j. n.: krajský soud, il'o,z,hodující o usnesení okresního soudu podle 
§ 109, odst. 2 j., n., jest činný jako soud prvé stoIice a vrchní soud 
jako soud druhé stolice, jenž mz-hodne zpravidlla ve- věci Č. 13,171. 
obchodní soud, který byl příslušný k ziizení opatrovnika k spoleL'1lému 
hájení práv majitelů dHčich dluhopisů, jest příslušný i v otázce týka
jící se posouzení rozsahu oprávnění opa"ttrovníka Č, 13662. 
o nárorku dítěte proti otcovské bábě na 'Placení výživného jest příslušný 
rozhodovati ůrpatrú'vnircký soud', d když 'otcovská bába má řád'ně by
dliště v obvodu jiného soudu Č. 13925. 
rozhodnouti o stížnosti na vyřízení žádosti za oS/Vojení poručenským 
soudem jest povolán sborDvý soud druhé stoH ce .i te:hdy, nepředložil-li 
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poručensk}' soud své usnesení dříve, než je vydal, nadřízenému sboro~ 
vému soudu prvé stolice k potvrzení č. 14042. 
k ustanovení opatrovníka osobě svéprávnosti j,iž zbavené a k dalším 
úkonům příslušejícím -opatrovnickému soudu jest povolán okresní soud 
označený v § 109 j. n. Č. 14638. 
nemaJnželská matka, mající v době rozhodující pro ustanovení poruč~ 
uíka řádné bydliště na Slovensku, nepotřebuje schválení poručenského 
soudu ke sporu, jímž se domáhá jménem dítěte na zploditeli uznání 
otcovství a placení výživného Č. 14770. 
schválení dědické dohody krajským soudem není třeba, nebyly-Ii ,ne~ 
movitosti v době jejího sjednání odevzdány opatrova:nci Č. 15770. 

§ 111 j. n.: byla~Ji podle § II I j. n. pravoplat,ně přenesena z cel a p,físluš~ 
nost na j-iný opatrovnický soud, nemůže b}'ti agenda opět přenesena 
na dřívější opatrovnický soud jen z toho důvodu, že není již účelné, 
aby opatrovnictví hrlo nadále vedeno li' onoho jiného opatrovnického 
soudu č. 13993. 
je-Ii ,nema;nželská matka pOlskou státní příslušnicí, není tuzemský soud 
přfs!ušný k vydání usnesení pOdle § 111 j. n. o přenesení poručenství 
na polský soud; tuzemský soud se musí omeúti lna -postup 'Podle čl. 10 
odst. 2 smlouvy ze dne 6. března 1925 č. 5(1926 č. 15303. 
určení -místně příslušného soudu k rozho.dnutí o žádosti nemanželského 
dítěte za určení dalšfho výživného. podle § 16, odst. 2, první díl no.v. 
k ,obč. zák., má...J]ri žadatel bydliště na Slovensku a -nemanželský otec 
má obecné bydliště v historických zemíoh č. 15429. 
přenesení pnručenství nad příslušníkem Polské Ire:publiky s našeho soudu 
na sond v cizině nepodléhá schválení nejvyšším sóudem, :nýb.rž přene
sení se řídí ,člá'nkem 10, odst. 3' smlouvy č. 5/1926 č. 15551. 

- § 114 j. n.: vyslovil-li soud 'bydliště manže'lčina v čecháoh pravo.p:Iatně ne
příslušnost k rozhodnutí o její žádosti a žádosti jejího manžela, bydlí
dho na Slovensku za dobro:vo'lný ra:zvod, jest určiti soud k roz,hodnutí 
této žádosti podle § 28 j. n. č. 14773. 

§ 117 j. n.: o rekursu p,mti usnesení v zemědělském vyrovnání, jimž byly 
zamítnuty námitky proti ,znění odhadní ceny, rozhoduje v II. stolici 
vrchní soud č. 1543,3. 

§ 232, o.dst. 3 c. ř. s'. viz též heslo: r o z e pře z a 'h á j e ,n á. 
úko'j zástupce chUdých, -ustanoveného. pro žalobu pro spor u urč,itého 
soudu, skončil- pr.avop.Jatlllým odmítnutím žaloby pro nepříslušnost to
hoto soudu; bylo na žalobci, aby 'Si pro spor u .příSlušného soudu ob
staral -nového. zá,stupce chudých a zařídil, aby byla žalO'ba včas (§ 232, 
třetí odstavec c. ř. s.) podána u příslušného soudu 'Č. 13166. 
pOdle § 232, odst. 3 c. Ť. s. (čl. ll, č. 4 zák č. 23/1928) se zaohovává 
'V'časným padáním odmítl!uté žaloby u soudu 'Procesního i lhůta sta,no
vená pojistnými podmínkami k padání žaloby č. 13835. 

§ 261, odst. 6 c. ř. s. viz heslo: 'postoupení věci (inému soudu. 
§ 532 c. ř. s. viz heslo: ohnova říze,llÍ (příslušnost). 

§ 4 ex. ř.: povoliti exe'kud podJe vÝlpisu ze seznamu přihlášek ve vyrovna'
dm řízení (§ 63 vyr. ř. ,č. 63/1931) jest příslušný so.ud uvedený v § 4, 
č. 6 ex. ř. ,č. 13914; jinak níže Č. 14333. 
byl-li návrh ,na .povolení exekuce podán u nepříslušného soudu má do
volaný soud ('Po případě rekursní soud) postoupiti věc pří~lušné:mu 
soudu~ )e-li z e,xe'kučního návrhu zřejmý; má-li podle konečného roz
hodnutI ,odkazovací uMesení býti vydáno, nezůstávají exekuční úkony 
vytkonané již nepříslušným soudem v platnosti č. 13914. 
ve Velké Pmze jest i po zřízení okresního. soudu exekučního ('Vľád. 
nař. Č. 165/1926) příslušný k povalení exekuce vy,kHzením nemovité 
věd podle mimosoudní výpovědi jako dříve okresní soud, 'V jeho.ž ob-
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b chtov.ny (§ 4 odst. I, č. 5 ex. ř.) 
vodě jest předmět najatý ne o pa , 
Č. 14277. . ", " . ovaHti exekuci podle výpisu ze seznamu 
vy,rovnací soud Je pn~'us~X p, '" 14333; srOv. jinak č. 13914. 
přihlášek ve vyrovmaClm nzent ",c.. t že, ro téhož povinného je víc~ 

§ 6 ex. ř.: předpok,lade~ § ? ex. ,;. t ]eSn~lze ~ak užíti k souhmné žádosti 
exekučních SO,:dŮi. predplSU ",t? ,Ol~í roz,ličné exekuční soudy č. 13961. 
proti více 1P0vmnym, v

pro :TIez p 
§ 17 ex. ř. VIZ též rozh. c. 13489: v nebylo změněno zakonem 
_ (v š e o b e. c n é): usta~o"';,~l 1!3tč:;45;i. . .. 

o pracovmch sOl:1dech c. 1 j 'v. t xekučního titulu jest vylucne 
pro s.por o neplatnost nebo ?eu~mnos d~ětu a za řízení exekučního a 
příslušný exekuční soud, vznlkl~h ~ a~Sledky na vedení exekučního ří
má-li výsledek tahat,? sporu IJ)ravOl u 
zení (§ 39, č. I ex. r.) c. 13~7~bYly vyhrazeny jen takové spory k roz: 
předpisem § 17, odst. 2 ex. r. 'tkví svou podstatou ve skutkov~ 
hodování exekučnímu soudu, 'hkter:, 'vzniklé takže exekuční řízent 

. t a exekučOl o nzem '", 592 12930 okolnostI, eprve z ~ L by č 13826' srov. c. 7, .. 
samo :O sobě jest důvodem z~:O. . 17 e~ ř nelze užíti, tkví-li vzntk 
jed not I i v é pří pad y: pre~p~:~kgstatku ·vť skutečnosti, že vlas!nik 
SpOTU proti vnuce~et;Iu v Srr~vcl. ako zaměstnance velkostatku ze s!uzeb! 
velkostatku vypovedel za o ce], I vázáni a vzav výpověd' na vedom1, 
čímž i vnucený správce se ipOk,I~~a~ 'abci ~a e:xekučního řízení č. 13826. 
za'ložil na ní další své kr.oky pro I zal d dle § 17 ex ř náleží spor 

. •. I v ti exekučního sou u po v· . tl' a 
k výlučne pns usn?s f ucené správě zamestnava e o'Ve fl 

propuště~éhov zan;estn~~e oP~O 114~~2; srov. č. 7592, 12930, 13826. 
zaplace111 sluzebmch pozltku , . v v v, lušný exekuční soud podle § 17. 
nejde o spor, pro nějž jest vyJUI:.ne" ~~:ý zaměstnanec zaplacení dalších 
odst. 2 ex. ř. domáhá-li ~e vypo,:e ověď nebyla dá,na vnuceným správ
služelbních požitku prot~, z; t;Iu VY~brž konkursním správcem ja~o os~
cem jedině k tornu opravrneny~, ~ se vnucený správce nevzepr.el pn
bou neaprávněnou; nerO~ho~l:'tyzea konkursního komisaře a že Je pro
kazům správce konkursm po s a 
vedl č. 13239; srov. č. 11733.. . 4 ex. ř., č. 15333 u hesla: 

§§ 18, 19 ex. ~. vk též shor~r~~~i~·-ult~;ia:Uh§o ni t b a, č. 16082 II hesla: 
požáru! ifla-hrada, c. ") 
ex e k II cel é t a c i (§ ?9 :x. r'vydání hmotných věcí (§§ 325 a nás} 
vede-Li se exekuce vn,! naro! dna soud uvedený v § 18, odst. 3 ex. " 
ex. ř.), jest exekucmm sou em 

č.14Q48.. • tobapodle§37ex.ř. h 
§ 37 ex. ř. VIZ heSll?: 'Z a : -1:' e:,x:ekuce -podle cizozemských exekučníc 
§ 82 ex. ř.: o' návrpch na p~vo e~~Il'ského soudu Č, 14459. v. 

titulů rozhoduJe samosoudce J",' ěn aby sám .od sebe uret! 
155 odst 2 ex. ř.: exekuční s0;t.d .nen~. o~a~:~m~škáním způsobené« pt!

§ lhůtu k uplatněni náhrady »sko,dy. ~na , 'hati-- žalobou u exekučního 
řadem práva. -.nýbrž j;est tuto nahra II vyma 
soudu č. 14104, 14555. 1 ' ··šťovací exekuce podle rozsudku p'ra-

375 ex. ř.! pří61ušnost ,k poVů em zaJl I , 

covniho soudu č. 1,329~:~ 'e ekuce podle směnečného platebm~~ 
_ návrh na 'PO'volevfl.l zaJl5ť,?'Va~~ni\ I podán II e:xekučnlho so~.d.!l' an,~~ 

příkazu (§ 371, c. 2 ex· :.), 1 učn'IJo titulu a úřední potvrzem, ~~ hy} 
bylo připojeno vy~otovem ,:xekf nikoli podle § 44 j. n. postotlPlh proQ-
'Podány námitkY,,,,lest Z<!J~l1 nou 1,Č: 11434. , '.' 
cesnímu soudu c. } 3156 ',sro.v. d exekuční v Praze vykon zajen:neho 

§ 387 ex. ř.: neprovádel-h okresUl S?U 'jemného popsání podle zakona 
popsáni svrškll lako soud k vy:konu za 39 

Generální rejstfiky civllni. 
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povolaný, ný1brž jen jako soud pa.\"olujicím procesním soudem podle 
§ 36, druhý -odstavec, prvá věta j. fl. dožádaný, jest procesní soud vý_ 
lučně příslušný ,k projednání a rozhodnuti sporu o nepřípustnost zájem_ 
ného POpsání podle § 37 ex. ř. č. 13489; srov. 1'. 7224. 

čl. 310 obch. zák.: provésti rozvrh výtěžku za věci 'prodané v exekuci (§ 327, 
čtvrtý odstavec ex, ř.) a učiniti opatření o tom, co Se má stá-ti s výtěž_ 
kem dosaženým v nesporném řizeni podle čl. 3IO obch. zák., náleží 
soudu, jenž výtěžek prodejem získal č. 14064. 

podle zák. č. 391/1922: o žádosti za prohlášení dítěte opuštěným rozhoduje 
okresn-í soud -bydliště dítěte, nikoHv soud, v jehož abv-octě má dítě do
movskou příslušnost Č. 14772. 

podle zák. č. 320/1919 viz .heslo: r o z 1 II k a. 

podle zák. o splátko opch.: pro Obchody splátkové viz heslo~ -s plá t k o v é o b c hod y. 

ustanovenie § 12 zák. č. 76/1936 o' súdnej príSlušnosti. neplatí pre splát
kové ohe-hody uzavrené pred účinnosťou uved. zák. č. 1625D CÚr. sb, Č. 3317). 

- § 9 autom, zák.: postupník ze zákona (okresní nemocenská pOjišt'ovna) 
může ,opříti 'Příslušnost pro uplatněný náhradní 'nárok o příslušnost podle 
§ 9 autom. zák. č. 13595; ",0'1. č. 5304. 
pro otázku příslušnosti pod.le § 9 autom. zák. nezáleží na. tom, že jest 
nárok poškozeného pOSUZovat podle občans>kého práva a zda jde na 
straně žalované o neroz!uč,né společníky v rozepři, či jen o ~nevlastní 
společenství v rozepři č. 13595; srov. č. 9640, 10478, 11962, 2370. 

pro spory z pOjistnÝch smluv: místní soudní příslušnost, pokud se tý'ká sporů 
z pojistných smluv, uz.avře!llých před účinností zákona č. 145/1934 
v oblasti pdva. platného na. Slovensku, POSuzuje se podle předpisů 
občanského soudního řádu slovenského č. 14753, 

POdle zák, Č, 4/1918' viz též hesla: e xe k u c e ber II í, po řad IP T á v a, stá t. 

pro nárok na vrácení toho, CÚ' žalobce po právní moci odsuzujídho 
trestni,ho rozsudku zaplatil stá tu na ú tratách trestního řízení, vyvozo_ 
vaný z _ toho, že trestní T-Ozs'lldek byl pak rozsudkem nejvyššího soudu 
ve výroku .o vilně a o- trestu a o souvi'sejících nárocích mimořádnou re
visí zrušen a že pa,k trestní- řízení 'Proti žatI-obci bylo pra-voplatným usne
sením příSlušného soudu zasta1ve-no, je příSlušný krajSký soud civilní v Praze č. 13448'. 

o nároku na -náhradu škody, vyvozovaném z -konání nebo opominuti 
orgánu žalovaného finančlfllbo e·ráru jálko Vymáhajícího věřitele v berni 
exekucí Illa ,pohledávku žalobce Jako daí1o,vého dlužníka, rozhoduje soud 
všeobecně přísluf,ný a niknIiv krajský soud civ:ilní v Araze Č, 14232. 

o nároku na ná'hradu škody, vyvodzovaném z toho, že žalovaný stát IP 
ohmysel'ne viedol berní exekúciu lI1a majetok patdad -nie daňovému 
dlžiní'kovi, ale žalohntlwvi-, je prísluŠl1ý foOlZhodovat' krajSký súd dvilny 
v Prahe č. 15876 OOr. sp. Č. 3119). 
různé: zák. čl. XXV:1900 a min. nař. 27.483/1901 byly zrušeny § 253, 
odst. 3 zák. Č. 259/1924 č. 13362,. 
bylo-,li p.ravorplatné -ro-zhodnuto, že k projednáni sporu je příslušný soud 
v historiCkých zemích ,hledíc na úmluvu O' příslušnosti, jest míti za to, 
že se strany chtěly i po hmotněJPrávní stránce podříditi zákonům plat
ným pro tento- soud č. 13362. 

Příspěvek na hyt viz he8'l'a': z a mě s t n a II c i oh e c II í, žel e z ni. č -n Í. 

stavební viz :hesla: ochra,na nájemníků, společenstva sta
ve bní a bytová. 

vy,chOVávací viz hesla: pojištění pensij,ní, zaměstll1:a,nci že-
leznič,ní. z 
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. I . m 'hati soudní exe-'~Q - r ké farní obce německe: ,ze Je vy a 
Přispěvky t u~el~: p~::!;,~~~ctvím politického. úř.du č. 1~18\. (,§ 216 č. 2 ex. 

" UCl J. hl' dra ž b a v n u cen a ne m o 'v 1· o S I , pojistné VIZ es a, ..,. á I n í 
ř.), pojištění p~n-S1Jnl, soc~ n~~ovitosti (§ 216, č. 2 ex. pensijní viz hesh: drazb a .:r,n ~ cen a 

ř.), 11' o j i š t ě ní pe ,fl. s IJ ~ I. b 'mu a invalidnímu) pojištění viz heslo: k sOciálnímu (nemoc~n~~em~, s ·aro ni 

:poj.ištěnÍ sOCla;luI. Vb u~ená nemovitosti (§ 216, -- vodního družstva viz heslo: U. r a z a vn .. 

Č. 2 ex. ř. )'. " ~ zet í d 1 II h u, r II koj e mst ví.. . Přistoupeni k dluhu VIZ, .he~la,. p rev. d ~ b ' v n II c e-n á ne m-ov I tostl 
Přístup k dražebnímu .,ř1zenl Vl-Z heslo. r a z a 

(§ 139 ex. r.). . 1 . s 1 uže b n"o s t o k e ,n n í. . v , 

- světla a vzduchu VIZ hes'O· 1 I,' ·nterv_ence vedlelS1. - vedlejšího interv~~.llieI?-ta v~z les ,o. I 

PseudOnym viz heslo: lmeno krycI., zmocněnec (rozh. č. 16590), smě
Pseudoprokurator viz hesla: o b c hod nI. , 

rn e č n Ý z á k o n. , ~ .ll S tví m aj e t k ll, 'V 1 a.g. t fl' let v 1 
Publlciánská žaloba :viz~ hesla.: s' ~ o I ~ J~ t~.k á pod 1 e § 372 ex. ř., ž a lob a 

domněle, zaloba~ v ~s. , v' 

zápurčí (§ 5230bc. zák.l· k · h ozemkova (knlhOv,fl1 rad). 
1. 'h VIZ heslo-· rn 1 a p _ b' II o s Publicita knih pozem.n.ovyc, . h'l' sp'olečenstvo vyro nI' a. _ 

- rejstříku společenstevmho ylz es o~.Ječ) r-ozh. č. 16957. , 
nodářské (§ 14 zak .. 0 -sp.: k zaJ'ištění zá'vazků teto OS"Ob~ 
Y •• ého a Jeho Jmenem I é' zůstati Půjčka: složí-li někdo z~ Jlli1, ' , . ak kauci a měly-li -složené cenn pa"p'ITl _. 

vůči třetlmu cenne paplry J o -, ," ·~ku l1'brž smlouvu podobalIcl Se neJ
vlastnictvím složitele, neldev.o z~puJc., "ár~k ,na wácení týchž cenných ,pavice smlouvě o !půjčku; slo-z1tel u ma n 
píru (.pecies) č. 14832. . h. 16629. 
,práce viz heslo: .p (),~ ni ~ T-?Z . o ~. ~ k 

- válečná viz h~lo:, V~~I,~C?~ i;~~nI.působnost. 
Pdsobnost _ zákona zpetna VIz. ,es". o. 
P·vod manželský viz heslo: dl t e. , I' 

~zboži viz též heslo: soutěž n e t a n~Čenim puvodu zboží ve smyslu § ~, 
- - označení »kar,lov;arska vsůk 1,~S I c: onomu oz,na:čenÍ připojen doda!ek, ze 

odst. 2 zá,k. p. n, s:, tre(bas ' ~ I' karlovarská suk) Č. 16954 0Ur. sb. 
jde o výrnbek umely »u m e a . .v 

Č. 3906). . 7 ( ·edmět původského práva): jestllze Původské právo (z á k.. č .. 218/1926). ~Ie kt:é vlastník !luvodsk~ho prava prodal 
v době uzavrem smlou,vy, po, ( ánu) pro celý svet a 'Pro neom,e
výhradné filmovací pra,,:o k .d~u ~~řSkého zhodnocení PŮvo?cova dl~a 
zenou dobu, nebyly mozniost~ . o~~ ch podmínek náležitě ujasneny, takze 
zvukovým filmem 00 ~? ~c ~lC ~ ůvodce vědom hospodářské a I?a
nelze bezpečně llsoud1h, ze s:.t~y v Pní původského práva z v II k o v y ~ 
Jetko:vé hodnoty ta:kovéhlO z~~ p~s~oupena i zvukofilmová práva 1< pu-filmem nebyla onou srn ouv , , 

vodco;u dílu č. 17127. '" '} díla přiznati postavení a prav~ § 10 (~lupůvodci): kdy lze ucastm (ll 10 • od zák) j' est posoudi!l 
"Y- ··h 'tvoru (§ puv. . , 7 51 sp-olupůvodce ~rp?le,(ne 9, dV dle zjištěnýDh skuteč,ností č: 1 1 . 

v každém jednothve~ pn~~ e t~častnt'ku dila postavení a pravo spolu
k tomu, aby bYl? mozn9. pnZr~a I sah skutečně vykana:né ~~áce, ~m p~_ 
p(wodce) nemUSl postaclt~ ~I ro~ádění podrobností (detruJu), all1 ume-
necháni jisté s~mo~t:th?S. , pr9 1 í151. o, 

lecké p-rovedem svereDe pr~ce,)c.. h Č 15198 li § 3'7 ipuvod. zak. 
' ubomá a spojena VIZ roz,. . 'H 

§ II (díla so . '1 chr-áněné původským tpr~vem ,lIz 
§ 14 (exekuce): Jakm11~. byl? d~ o odcem urče-no, lze exekUCI zasah-
uveřej,něno nebo k uverellnoo-l puv 39-

I-:; 
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nouti - mimo jlné ~, d 
kové ~<Í!~ky z PÚV=~h~ u~~d~né v §, 14 pŮvod. zák. _ též 
o llverejoení svého díla na Př a:~l ktere . puvodce získal 
za ,podmínek odpOrcího v'd ~ Ouvaml nakladatelskými) 
(pu'Vo~ce); jímž převedl ;:a ~tk~e ,od~~rovati právnímu jednání 

~~:á!{ z~aroky pro~ ~utor~kém~e S~~~~~~í PI~~O~5í ~ PŮVOdS~é.hUoIUpirnáivk:aa 
fl 'ch h prpvoZQvam l"ozhlasové a mech . v~ren mu vyblraním ho 

zIIeží_Iiug~~~~~~a~e:~s?~at~l:;;kýC~ ~ěl) Č. ~~~~e [~~~o~Uk~e 3~veřeini 
::~; :~~f!~~~~ fJ~!,:e ~~~r~~d~:š~~~;Coh vv~~~~~tl~V~~~j~i~áni;~ ~(po_ 
~ebylo dosaženo od zenl na t;etJ osobu), z nichž však ž'-d r~'Vod cleoN 
Jedná~írni v jejIch P~~~i~~~~n: skutkové podstaty, nýbrž a t:;~e o 
právm Jednání, nýbrž všechna' je~~J~ou . c:dporovatelná jen jednotr á 
§ ~1 (výhradné právo II d'I rt ,a?l, Jez k sobě patří Č, 16969 IV 
prava), § 23 (dovolené utl: dí:~ra~~ICh~, § 22 (zásah do PŮVO~k'h 
§ 24 (články a ZPrávy . , IZ s Ora rozh, Č, 17127 u § 7 e o 
(označení novin)« v· • V nOVtnach): poznámka »c . . 
~ý~~~i\~f:~~u~:a:~n~r:g~~~:~ ~~d s~~~~~sev~ši:~'~~~li1c~Q~~~f~~oěn~y dci~ 
v jiných novmách z l~v4~~ste(h? práva!. tedy té! VýSl~~~~ne~Ik puvo~co~ 
§ 36 (výhradné p " Ue sb, c. 1991) za az otIsku 
a podob díla) ,ray,o II děl fotografických) . § . 
z"ukov" li] VI~ te~ ,~zh Č, 17127 u § 7' 37 (klOematografická 

f y m, ked ma raz osob't'h d' . 
gra lckym dďelo111 podJ'a § 37 I e o. Jela samostatneho Je k' 
odst. 2 § JI t ' aut. zak a nie sp' " lnemato_ 
původ,ké pr' au k zak. Č, }5198 ('Úr. sb', č. 2651) oJenym dielom podl'a 
'ked' . ,avo rozmnozen1U vereJné . 
len U~~~:~a~~~:~1é~f diela s;mostatné~~, P;~i~Túe~~~ni~ ~~ko~ého filmu, 
previedol (vý,robcovi ~lu re)sr:. tomu, na kOho uspo;iadatel?m o. prLpade 
§§ 57, 58 (žalOba na ná~u d c', 15198 (nr. sb, č. 2651) svoJe právo 
hrady škody p 61 a II skOdy z ObOhaCení) "d . 
musí ° 'C C § 57 zák. nebo nároku : ll.! o se domáhá ná 
lecké hOd~~~r~ove str~iflce náležitě dOložitf8 ž~bohace~Í podle § 58 zák.: 
stavitelského y~;ě~~tC:Čll~oUhé frvrzeJ1í, že n'apad~b~~~c ~!o o dílo umě_ 
§ 60 (zákaz kla I~, 317. pany byly dilem 
t ~ ~ maveho označen') , , 
ez~nek.alá (§ 11) 1 VIZ tež rozh. Č. 16382 h . 

zalozena_h žaloba "" u esla. s o u-
p o měr u ' 0plraJlcl se o § 60 . e 
lohou stran, vadí jí TOzepfe zahá'~nJ n ,na Soutěžitelském 
odstra?Odle, ~ 1 zák. proti nekalé 50Jtěž~ ~drlz4Dov8a~cí a odstraňovací ža-

nOVaCI za10ha podl ' . o. 
nebylo domáháno ochran e zakona prott nek. sout nevadí t 

§e:6 (~;;~::nís~~~~~el~kfo~~ngt~2) Pg.V~~O~:.k:, jde~lt o iT:'é ~~;; 
Rabat éml ' . sirá) VIZ shora ,rozh, Č, 17127 u § 7 

, ~ oV)' VIZ heslo: 'P o .. y ~ , • 

Rabm:z tesla : israelits,~~s~e,i"bI s~mluvní (§ 25 dobová sleva) 
m OlIva služeb' ( OZC'llská Slpole v • 

Rada dozor v
, • fl. 1 'mzh. Č'. -14782) C ,n o s t, k o n g r II a 

Cl V1Z heslo: s,p o 1 v' , 

obecní viz hesJa: ob ecenstvo Výdělkové a .. h . v 

místní školní VI' h . ec, Pra'ha, stavební řa'd OSPodarské. 
z eSJ'a' ohe Ck . 

patentní~o SOUdu viz 'hesl . C 8' ~l: z pohodlí), š k o,J s-t v í. 
, sb, c, 3673). . 0, soutez nekalá (§ 1) vozh ' 

Radíove lampy »P h . I ' . c. 16679 (Or, 
r I IPS M'- . 

rozh. Č. 14909. ,I II I W a t 1« viz -hes'lo': 
sout_ěž nekalá (§ 1) 

Reciprocita 
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Radiorozh1as: ochmna proti rušeniu počúvania radiového rozhlasu Č. 16691 (Úr. 
sb. Č, 3674), 
ke8 činnost' elektr-omotoru, spósobujúceho postupné ro-zsvecovanie róz,no
barevných žiaroviek reklamnej tabule umiestenej na budove, ruší počúvanie 
radiového ro-zhlasu, ,ktoré majitel' koncesie podl'a § 18 (§ 1) zák. Č. 9/1924 
až do zriadenia svetelnej reklamnej tabule s elektromotorom ne-ruše-ne vy
konáv,al, prislúcha tomuto majiteI'ovi koncesie proti majitel'ovi elektromotoru 
nárok na ochranu pred ď'a'lšÍm rušením 'počúvania radiového rozhlasu -
podl'a prá\iny-ch zásad o repozícii; ve-cou majite\'a elektromotoru je, aby 
našiel sposob, ktorým hy rušeniu zabránil; maj1teI' elektr,omot-oru može byť 
z-aviazaný, aby tl1pel opatrenie elektromotoru -vhodným tlmičom na náklad 
majitefa koncesovanej radiovej prijímacej stanice Č. 16691 ('Úr. sb. Č. 3674); 
stejně Č, 17090 (iÚL sb. Č, 3967); srov, Úr. sb, Č. 71 I, 804; opačně Č, \317, 
rušenie počúvania radl-ového rozhlasu ako f:;ikána Č. 17090; (Úr. sb. Č. 3967); 
srov, úr. sh. Č. 3674, Č. 16691 Sb. -no s.j opačne Úro sb. Č. 13'17. 

. RaiUeisen-ky viz hesla:: k níž ,ka vkl a dn Í, úro k o v é 5 a z b y. 
Rakousko viz též hesla: stá t, ,p () z li s tal o s t, -r o z I u k a man žel s tví (mzh. 

Č, 15934). 
i notářské spisy, zřízené v rakouském státě, jsou podle vlád. n-ař. Č. 145/ 
1919 exekučními tituly, podle nichž ,lze povoliti a vykonati exekuci v tu
zemsku, vyho~llii-li podminkám § I, Č. 17 ex. ř, (§ 3 'nol. ř. Č, 75/1871 
ř. z.), aniž třeba průkazu vzájemnosti a potvrzení o tom, že rakouský ,notář 
je oprávněn -spi-sovati notářské spisy s účinkem vykonatel'l1osti V tuzems'ku 
Č. 13367. . 
úmluvou mezi bývalou republikou československou a Ra.kouskou Č. 151/ 
1929 Jp,řevzala Českosloven.ská republika část ,poji-stných břemen jen za po~ 
jištěnce, jejIchž poslední služebni -místo bylo- koncem roku 1918 'na území 
republiky československé Č. 14121. 

Rakoušti státni příslušnici yjz hesla: mez i n á r o <i ln í p r a v o fo r m á ln í, p o~ 
zťistalost, rozlu'ka -manželstvÍ. 

Ratihablce: ve zpětvzetí námitek proti směl11ečnému p'lateh-nÍmu pH-kazu indosHa,.. 
tem není ratihabice směnečného prohlášení, učiněného za indosanta neopráv
něným zástupcem, měla-li indosatáři býti zabezpečena z<pětvzetím námitek 
,pohledávka, která mu nepříslt1šeÍa, na újmu ostatnich věřitelů indosanta 
Č, 13192, 

Reálni břímě viz též hes-la: -pravovárečníci, služebnos't, stavební 
r uch, v Ý mě II e k. 
jde o reální břemeno, u\ožH-H dárce nemovitosti (velkostatku) obdaro
vanému a jeha pnivnim -nástupcům povinnost zajištěnou na darované 
nemovitosti, aby poskytovali po věčné ča,sy plnění v peněžitých a n.a
turálních dáiVk:ích k určitému účelu, 'aniž zřfd11 samostatné 'nadačl11Í 
jmění; v takovémto případě nelze provésti v p'ozemkové knize nějakou 
změnu ,na reáJním h-řemenu jednostranným opatřením nadačního úfadu 
Č. 16735, 
má-li ten, jemuž piisluší služebnost bytu .. ,podle smlouvy nárok na určité 
přfbyteč-né v penězích pro pří-pad, kdyby, nemohl nebo nechtěl 'Ve slu
žebním domě bydliti, nejde pouze o služebnost, nýhrž také o reální 
břemeno, jež shořením služebního domu nebylo podle § 525 obč. zák. 
staveno Č. 16815. 

nabidka VIZ heslo: TI e o b j e dn an á věc. 
plnění viz heslo: smlouva kup-ní. 
právo viz, hesla: -Pl'avovárečl11íci, stavební ruch. 
řádl odhadní viz hesla: dra ž b a v n u c e rl á -ll' e rn o v i t o s t i, .o d had. 

Recepční zákon, v-iz hesla: stá t, zák 011 (p Ů S o b n ost, ú činn-o s t zákona). 
Recese. viz 'hesl-o,: Ip,os-tup pohledá-vkv. 
Reciprocita v.iz hesl.: exekuce (§§ 79 a dal. ex. ř.), pozůstalost (pro

jednání)'; S' o u těž <ll e k a 1 á (§ 52). 



Redaktor odpovědný 
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Redaktor odpovědný viz hl' v . . es O' s . ' z a s 1 a fl o. Redhibiční na"'ok VI'Z h I esa. soutež nekalá 
Redukct" viz heslo' po' i v· v P ~ a v a pro vad y. 

.. . J.sternl smluvn' 
_ zame",stnancli.: nejde-Ii o re 1. zování počtu zamv duk"cl (odbourám) personálu t 

vzdáleným termínZ~nane~ ,nebo jejícn VYPovídáni' k J~.o n.enáh!é snÍ-městnavatel všechn ' n~ rz ': hromadné propuštění v uzny,? , c~ově 
s ními no,ou sluze: .sve

l 
zamestnanee k určitému t' 'ypovedel-b za-

~:~~/~~~;:Vl:3č4 f6};~~t"~Ý~onv~J:t 1~~et~~Od~~t~~?~~n(§ ~~J~~:~I-~ 
Reforma pozemkov' " -- 1 ('Ur. sb. č. 3539). ' a v původní slu-

a VIZ heslo- p 
Regres směnečny' viz he I .' ozemková 'ref·orma 
R . t s O· smě TI ' , . 

eJs řík obchodní vjz též h€~.Ja: f i r; c n, Y z á k o II (§ 64 směn. zák.). 
omezeným. a,prokura,spolef t v 

__ obec (v Čechách) . . no s s ru e en í m 
osobně v d nent povlllna, aby podl v I . 
firmy p~J:la ~o~~~~~:,n~men~la firmu sv~~O'~~d~r~~é n v~ty ohcll. zák. ,rejstříImvý soud 'e t e .orme na soud č. 13537 e o llnamenání 
dání k J s lTleJen oprávněn ... . 
sení ;~~dt:~s~_a k~~~~t'P?'ttebná 'šetření 'a a~eo Ipk~:~ěen? a1bť ~ám p:o po-

. _ ecne -najevo vv?,il' -k 1 zrnem I své usn 
proh 'Usnesení rej'stfk ' 'I ' .. e s utečnosti Č. 13615 - e .. 
stav . t d I ovelO soudu ;' ... b . ,J':s ovalen 'rekur,;;: č 13615' jJmz yl zaveden nový rejsek . n,;~"psaní změn, nastal:, " . , .. fl ovy 
strrku nemá vliv II1 y~h, a skutecn~ trvajícicl' d . 
odli,,!a prá"ní plat a t;vafl1 právniho poměru skut ': obchodnlho rej- . 
formy b t ' nos a nemůže tím b' ť . k eell'ostem těm není 
• ' o ' a y . akové změny dodatečně 'o Y} -' ráce~o. právo maitele 
kpuso,bnostr lTjstříkovéh ' ,pondel k zaplsu Č. 13886

1 
' 

nach v seznamu d'l' 0
0 

s?udu nalezl zkoumat' -d ' předpisům Č. 1400!!0 I fl1ku ISOU správné a zda "o~ a d~k~ad~ o- změ
není nezákann, f " . pOVI aJI zakonným 
spr" ,os I, byJ-h zwpsán d b , la4vu1 'rady cizozemec pod ď' kO o ;hodnHlO rejstířku J'ako c'le.n: 
c. .848. po mm ou, ze bude pro-ka' z . 
hyl-'Il na opověď d h' ana vzájemnost 
řejný společník b' Iru ;ho veřeJné-ho společník ' 
bylo-Ii smlouvdu ~s~a~,mto zápisem vyznačeno aZI~~:::,~zan zemřelý ve-mfeléhoč. 15267 oveno, že společnost m' d 'II společnosti, "e-
nesprávný zápis' b' ' a a, e trvatI s dědici ze-
t ,t v o. chodlllm ľ . t"k II 00 nesprávnost ~ 15 eJS' n tl nepťtsob' k ú v ti _ _ _" c. 670. 1 proN tomu, kdo z.ná 

~as spolec-ncsti s 'fučen' I;g~~ ge~~f~~řebí souhlasu ~ni~~~~f:t~ nt veřejné obchodní společ-
li 

: , . nt ra podle vlad. Inar'. c'. 465/ 

remny sud TI i ' , ~~~i1~p:::~~~~:~~~Or ~~1Íf:.r';,"~~~t §s~Ú~iá~. ~~:~dfosť námietok, ktoré 
pomery sp'Ósobel'é ucemm obmedzeným, "ni to' " ~5/1~QOpmti záč. 16602 (IÚ< b', VOjnou v hospodárskom od' ze ,rva)u mlmoriadne 
sPOlečenstevr/ ~'i~' ~??6); stejně č. 891. 83~9. mkam v smysle cit. §Oll 
h o s po d á ř s k ~ ez hes.J'a: s p o leč: e oU st· 'v ' rejstříkový S'DUde,. Sttave,bn,í a bytové \00 v_yde-!'kové a 
če t ,es opravněn - ""t' . 
v TIS va (družstva) . 1" ZruSI I usnesení 'laln' h-c. 13184. ' ,Je- I v rozporu se zákonem ne~ romady spole-
nerozhoduje na" ~ , . o se stanO'Vami 
,b!.ly -porušeriy s1:aCAo~~d~:~or;::~~o~ý soud zvěděl, že při usnášen' s P~I tov,áděni znaleckého důk c. 1~184; srov. č. 7125, 8843 1O~93e 
vaz .n zakonem (:. 133/1903- ... azu v.e vecec·h revise druž tv .' . r. z. a Jeho prováděcím n v, s ,a Jest S'Oud anzentm č. 13184. 

RejstříkOvý soud 615 

rejstříkOVý soud jest oprávněn zkoumati, zda se usnesení valné hro
mady společenstva nepřičí zákonu nebo stanovám, a zjednati ·napravU, 
a! má toto usnesení význam pm zápis do společenstevního rejstřiku 
nebo ne č. 13211; srov. Č. 10593, 7125. 
'potvrzenim o správnosti protokolu o valné hrOlnadě společeustva není 
doložena způsobem, vázajícím rej střikový soud, i skuteonost řádného 
svolání valné hromady č. 13263. 
nejsoU-li při opovědi doklady, že bylo při svolání valné hromady společenstva postupováno podle stanov. a má-li rejstřikový soud v tom 
směru pochybnost, nemuže . mu býti bráněno, aby si, maje ovšem na 
zřeteli § 17 zák. Č. 100/1931, nevyžádal potřebné doklady č. 13263. 
soudy, vyřizujíce opověď k rejstříku, jsou oprávněny zkoumati, zda 
podnik, jenž má býti zapsán, jest takového druhU, 'že jeho zřízení pod
iéhá časovému omezení ve smyslu § 19 zák. č. 44/1933 Č. 13439. 
souhlasný názor ,nižších soudfi, že rejstříkový soud nemůže přihlédnouti 
k .pouhému oznámeni člena družstva ve věceoh, které náležejí do re
visni činnosti svazu, nepříčí se zakonu (§ 46, ods!. 2 z~k.č. 100/193

1
) 

č. 13519; srOV. Č. 12676, 5486. otázka, zda předseda právem či neprávem ,předčasně ukončil valnou 
hromadu družstva, nedav hlasovati o d"lším bocíu pořadu, vymyká se 
posouzen,í ,rejstříkového soudu v nesporném řízent Č. 13718. rejstříkovÝ soud se může v nesporném řízení zabývati jen stížnostmi 
proti nesprávnému svolání a komí:ní valné hromady, p.okud mají býti předmětem zápisu do společenstevního rejstříku nebo s takovým zá
pisem souvisejí, nemůže však rozhodovati v nesporném řízeni o pOd'U
šenÍ soU'wromých práv toho neb onoho člena družstva, která člen vy-

vozuje ze společenské smlouvy Č. 13718. č,lenové společenstva nejsouoprávnéni k rekursu proti usnesení, jíml 
byl zapsán do rejstříku líkvidátor, jehož rejstříkový soud ustanovil likvi
dátorem na místo likvidátora, jenž S'! vzdal této funkce č. 13773. 
pokud neni prokázáno uspokojeni věřitelů, nelze vymazati společenstvo 
z obchodniho rejstříku (§ 44 zak, č. 70j1873) č. 14420. rejstřikový soud nesmi povoliti za platnosti § 19 zák. Č. 44/1933 a čl. i 
vlád. nař. Č. 261/1934 zápis změny sídla družstva, provozujícího peněžní a úvěrni nebo jiné bankovni obchody, do společenstevního rejstříku, dokud nemá doklad o svoleni vlády k přeložení sídla ve smyslu 

čl. I, odst. 3 uved, vlád.nař. č. 15112. bylarli důvodem zamítnutí náv.rhu úvěrního společenstva na zápis do 
obchodního .rejstřikučasově omezená překážka stanovená § 19 zák, Č. 44/1933, je rej'stříkový soud, pomínuIa-li tato překážka, hledic 
k čl. H, odst. 2 vlád. nař. Č. 26/1934 oprávněn vydati ok návrhu nové 
rozhodnutí, nejsa vázán dřívějším zamítajícím rozhodnutím č. 15524. určeni osoby k ,prozatímnímu vedení věCi obecně prospěšnýCh staveb
ních a bytových družstev, uvedených v § 9, odst. 1 vlád. nař. Č, 160/ 
1934, i její změna jsou ponechány ministe<stvu soc. péče a nevyžaduje 
se, aby uvedený ~právní úřad o"namoval rejstřikovému soudu věcné dův'ody takovéto změny; rejstřikO'vému soudu ne pří s I u š n í zkOu
matisprávnos

t 
takových opatření, zejména, zda změna osoby vládniho 

komisa-ře jest věcné odilvodněna Č. 16726 (IÚr. sb. č. 3716). 
kdo chce nahlédnouti do seznamu členského vedeného u společenstva. 
jakož i do společenské smloUVY (jejích změn) a z nich si činiti výpísy 
nebo poříditi opisy, n emU s í společenstvu udati nebo osvědčovati 
důvody pro výlmn svého práva; při porušeni uvedeného práva muže 
dotčený žádati o nápravU u rejsmkového soudu v řízení nesporném 

Č. 16957; sroV. č.. 9570. 
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Reklama (srovnávací) viz heslo: sou'těž nekalá (§ 2). 
Rekurs viz hesla: oprávnění k rekursu, stížlnost. 
Relativní námitka proti sIT!ěnce viz Iheslo: směnečn}' zákon (§ 87). 
. - nutnost zastupováni advokátem viz heslo: a d v o k ft t. 

Relicitace viz hes-I,o: dražb3 vnucená nemovitos.ti (§§ 154,155 ex. ř.). 

Relutum viz heslo: v Ý m ě .Jl' e k. 
Remitent viz heslo: smě II e Č 11 Ý z ák o n. 
Remunerace vjz též hes'Io: zaměstil1a'nci (rozh. č. 16850). 

obecního zaměstnance viz heslo: z a mě s t na n ,c i ob e c -n Í. 
obchodního pomocníka viz heslo: obchodní pomocník (§§ 16,34). 
státního zaměstnance viz heslo: z a m ě s t n a n c ,j stá t fl í. 
železničního zaměstnance vaz 'heslo: z a m ě s t n a fl c i žel e z nič fl í. 
zákonem o -obch pom. 'není vyloučena, do hod a stran, že dosavadní re
rnunerace nebude napříště vypláce·na Č. 13259. 
vánoční remunerace tajemní:ka nakladatelské služby ve »StátnÍm naklada
telství 'V Praze« Č. 13987. 
lze platně ujednati, že tl1árok ma remuneraci příslušÍ zaměsM:anci jen za urči
t)/ch :podmínek, po případě, že zaměstnanec tohoto nároku za určitých pod
,mín.ek pozbýv.á Č. 14205. 
kdy může zaměstnanec požadovati bilanční remuneraci z čistého zisku 
č. 14291. 
zvyklost vycplácet1 Hovoroč:né může se utvořiti i tehdy, když bylo podle ko~ 
lektiv'llÍ smlouvy stanove-nÍ jeho přeneeháno' zaměstnavateli č. 14372; srov. 
Č. 16172. 
nárok na odměnu za bHanónÍ práce neztrácí zaměstnanec ani tenkrát, je-li 
rok ztrátový č. 14994. 
přiměřenost bilanční odměny ndí se tu podle služnéhO' zaměst,n"Nlcova za 
pravidelné vý,kony pmcoVlni a průměru bilančních O'dměn dříve zaměstnanci 
vyplácených Č. 14994 
jestliže- vzalI zaměstnanec na vědomí roz:hodnutí .zaměstnavatele o' tom, že 
do jeho pJ.atu jest nd určité dohy j.ilŽ započítána -remunemce, a rozhodnuti 
tomu nijak neodporovaJ, vzdal se tím od této doby nároku ,na zvláštní re
muneraci č. 14994. 
Ikdy má zaměs,tna'nec na ni nárok č. )5243; srov. č. 10661. 
zaměstnavatel, který každoročně vyplácel v určitou dobu zaměstn,l'f]cům re
muneraci (noVloročné) v určité výši jako součást zB,měsrnancova příjmu, 
neni oprávněn odepříti jed ',fl o str a n n Ý m projevem vůIe její výplatu pro 
své nepřízni,vé finanční poměry č. 16172.: srov. Č. 13529. 
vzdání se nároku na placení Ternu,nerace nelze spatřovati v t.om, že se za
městnanec proti .oznámení IQ dalším nevyplácení odměny Jneohradil a že 
pracov.al v podniku nadá'le č. 16172; srov. Č. 14372. 

Renta viz hesla: dll c hod, po j,i štěn í pe tl s i (r. í, s o c i-á I ní, r ozsude k. 
Resolutivní podminka viz heslu: v Ý m i II k a. 
Restituce viz hesla: náhrada š,kody (§§ 1323, 1325 obč. zák.), navráce-ní 

v předešlý stav. 
Restrikční zákon (č. 268/1924) viz též hesla: pořad práva (ro~h. Č. 14702), 

-úspoJrná opatření personalní, zaměstnanci obeclI1í, 
ok·resní, státní, železn,ič'llÍ' (rozh. č. 14399, 15239, 16290, 17139). 
§ 17, odst. 2 Č. 1 řeč. zák. se vzta1huje i 'l1a aktivní požitky ze služebního 
poměru u ohce, který jest služeb-ním pOmt'r6m jen prozatímním a vypově
ditelným a jenž nepodléhá zákonným předpisům o trvale ustanovených 
ohecní-ůh zřízencic,h Č. 14003. 
ustanovení § 18 řeč. zák. má na mysli \rýděleóné p.říjmy jinéh-o -druhu, než 
jsou příjmy uvedené v předchozím § 17 Č. 14003. 
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.. ~ spolkem ujedrnáno, 
, vě definitivního zamestnan;e ~e . hž může hýti 

bylo-li ~e služebmů~~11~~ti propuštěn za těch p~dmIlle:itz~~i n~fužebt:lí poměr 
že oZp~Wt~s~n:fá~~í mÚředllí,k. nde?YI d~POpl~~leo~~tvn~.n 2~~í1924 Č 13857. 
pr "' . úspornych uVO u 
v~lhradne Jen zd"' o v a cíp r á v D 

"" .vo viz heslo: z a r z ,'" .) 
Retencnt pra 'ištění smluvnI (pozarJl1. ké zaměstnanci. 

Revers viz heslo: PO] . heslo' pokladny br(ltrs , 
'b t ká pokladna Vtl· ko a p Rus. 

Revirru rars I' . obec Slov ens . 'd"'lkové a 
Re

vise viz hesla: do v o anI, . h~slo' s P o leč e n s t v o vy e 
1 , lva (drUžstva) VIZ' . 

_ spoecens ,", ,- ,t 2) pozůstalost, 
hosp.oda rske. orné řízenI (§ 46, ods. ) 

evisní rekurs viz hesla: nes F 
R "s t d o- v -o 1 a c J. stIz,nn. d' '-k -" ~ 'k rozh 

R 
"'ie podnikU viz heslo: P D -ll 1. k o v á r e for rn a (§ 61 pndel. za . . 
~ "' k . heslo' P' o zem 

Režijní příspeve VIZ . • "' i V n érO' dič ů. 
č.16062).. ' od (§ 1309 obč. zák), vy~ oud Č. 14424; 

Rodiče viz hes~a: .fl a hra d a s ~45 JbČ. zák neIlÍ opatrovnIcky s 
vrchnosÍl uvedenou v § I , .. , ' domácnosti, celo~ 
sWV. č" 3696. ., ," dičům, s nimiž žilo ve spo ecne ho čeho se dítětI 
odevzdalo-li .zletil: ,d~~ey r~okud by převyšovaly ~o~n~!u n1~ jiného ujednáno 
svují mzdu, j~~1:l ~as z;~patření, darováním, ne y 0- 1 
dostalo -na VyzlVe a 
Č. 14939. . . roz'h. Č. 17261. , 

. h slo' už í v a c 1 p r a v 0" p'o 1 e č e II s tv a s ta veb nI a 
Rodinná hrobka VIZ e,· nezaměstnanl, s 
Roditulý dome~ viz hesla: . . 

byto va. :f vllucenánemovlt~st1. 
Rok dražebni viz heslo: dra z b vab a v n u cen á n e m o v li o stL 442, odst. II 

_ rozvrhOVý viz heslo,. dra z k pro z m e š k án Í (§§ 3>96, 
,. . heslo,' r o z s ude _ prvOl VIZ ' • . . 

c. ř. 5.). d los t stře d 11 í ve 11 k o st 1. 
. ' s cijost viz heslo: use, 'f ' 

Rolmcká ue .. hl' pozemkova re orma. o (§" 830 843 obč. z"k.). 
Rolnický nedli VIZ esO. 1 v stvÍ statk u ~ , h) prá-

d
'len' lysiCké viz heslo: s ,p o e cen 'n e m o v i t o s t i (ro-zvr, ,s I 

Roze t d vbavnucena 
'lěžku viz hesla:' r a z _ vy . 

v a v -n ~ c ~ n a;", sla: r o z 1 II ,k a, roz. vod. smerodatné je pro-
Rozepře rozsouzena VIZ ~~z he ozsah pravoplatnŮ'st~, roz~~~ku č 158<79 (Or. sb. 

_ vše o b e c ne. pre, r oblasti procesneho l>U u . 
- cesné právo platne v eho ŽIvota uložen.o 

Č 31124-). . .. , r na soukromé škole) za 1 'h ožitků, byla 
b'ylo-h zůsta.vltel,l \u~~e 1 aby vrátil přeplate~ penslJn~czuslalosti (dědi
pravoplatnÝI? \iym~~tno~tí rozhodnuta, ~ p~otl ]~~de~ práva ani z dů
věc s konecnou P v ro'ednávah tutez vec po 
cfim) a nelze op~tne P 1 dědice Č. 13446. loučení zaba· 
vodu přech~d~ zavaz~~v~~latném zarnítm~tí návr~u n~~r~y na vylouče~i 
Podal-li dluzmk pOl p podle § 251 ex. r. nodv! d e'n ty 'mlž skutec ... 

, h věcí z exemce "" bylo uvo n IV b ve 
venyc . ž se týkal týchž ve~l a 1 tne rozhodnuto-u, re ~z 
z exel~u~e, jen, h dY'vější jde o vec pravop ~ 251 č 6 ex. ř., kdezto 
nostm1, jako ,navr ,r~ pd právní strance o § " 
se dhvejŠI navrh §oP;~1 č 5 ex. ř. Č. lSq~6. hledávku a bylo-li 
pozdější návrh o ~ , . k započtení vza]emnou po, do' výše ža-
namítl-li ~alov~,ta~i s~;;i~mná pohledád~ka",.r:~n~aťo~!:;v: novém sporu 
uznáno, ze n~ 1 domáhá-li se pak f1Ve],~I , ohledávky jest tu 
lobní p~hlv~'9~v,~y ž~1obci zaplacení plné vZ~J~ciT:a Prozepře ,rdzsouzené 
proH d-řrv:~lslm"", ~'v' žalohní pohledávky pre

O 
16942 

až do vy5e dn~eJ1~905 13165, 13431, 1618 , . 
č. 15032; sr,OV. 'C. ' , 
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jed not 1 i v é pří pad y: byla-li ždoba o uznání otcovství pravo~ 
platně zamítnuta jen z formálního důvodu, že není předp-okladů pro ža~ 
lobu udrž<)Vací, aniž bylo věcně rozhodnuto o otcovství k nemanžel~ 
kému dítěti a o závazcich z tohoto otcovství, nebrání rozsudek .ten 
nové žalobě o témže nároku, není-li tu jíž dřívější překážky Č. 14246. 
bylo-li pravoplatně rozhodnuto o žalobě manžela na manželku o roz
vod manželství- tak, že se manželství stran rozvádí od stolu a lože 
z viny ·obou stran, překáží žalobě, jíž s.e domáhá manželka 'rozvodu 
manšelstvi z výhra-ctné viny manželovy, námítka rozepře rozsouzené 
č. 13'5031 ; v témž smyslu č. /1'4706, ľ4872, 16517"; opačně Č. 87162. 
pravoplatný rozsudek, jímž byl vysloven rozvod z výhradné viny nedo
stavj,vší se strany, brání jí z důvodu rozepře rozsouzené, aby podala 
samostatnou žalobu o -otázce viny na rozvodu manželství, mů-že se však. 
domáhati ohnovy původního sporu z důvodu § 530, Č. 7 c. ř. s. v otázce '" 
viny na rozvodu, byť byla zatím již podle § ľ7 rozl. zák. povolena roz
lu.ka manželství a 'původní výrok o vině byI' převzat do rozlukového 
usnesení Č. 14076; srov. Č. 13'503, 148J72; jinak Č. 87'62. 
byla-li žaloba· manžele. na rozvod manželství z viny manželky, která 
s ·rozvodem souhlasila, pravo,platně zamítnu1a, 'bylo tím pravoplatné rOoz
hodnuto, že manželka nemá viny na rozvodu, a nemůže manžel tytéž 
skutečnosti uplatniti jako důvod rozv,odu ani v pozdějším sporu 
č. 1487\2. 
k otázce pravomoci rozsudku o rozvod manželství ve výroku o vině 
č. 15517; srov. č. 13503', 14076, 148'7'2.: opačně Č. 8762. 
vliv výroku o rozluce manže1stvr v nes por·n é m řízení (§ 1,7 rozl. 
zák.) na již zahájené řízení s por n é o žalobě na r o z I II k u téhož 
manželství Č. 11631131; smvn. 7014, 817'iJ2; co do r,ozvodu srovn. č. 1'5517, 
14870, 14706, 2634. 
rozs.udkem, jímž byJ. vysloven rozvod manželství od stolu a lože také 
z důvodu rozvratu, není pro řízení o žalobě o rozluku manželství pro 
hl'ubo,ký ·rQzvrat [§ rl'.3 h) rozl. zák.] otázka rozvratu a vdny na něm 
pravoplatně rozsouzena i pro spor r,ozIukový č. 16548j srov. Č. 16202. 
6527. 
byli-Ii zákonní dědicové třetí třídy v pozústalostním řízení odkázáni na 
pořad práva, aby vyvrátili důvod dědického práva zákonných dědiců 
druhé třídy, jest pravoplatný rozsudek, vydaný v rozepři, určující po"" 
sloupnost bližší parentely (třídy), účinný proti všem .zákonným dědi
cům vzdálenější třídy, trebaže se někteří z nich dotčeného sporu ne
zúčastnili ·č. 1'()i}l8l8; srov. Č. 11282, 7/26. 
nejde o týž předmět sporu, domáhají-li se s.ice obě žaloby zrušení roz
šenÍ rozhodčího výroku, avšak hyl-li v dřívější žalobě' uplatněn jiný dů
vod bezúčinnosti rozhodčího výroku, než je uplatně'n v pozdější žalobě 
č. 14972; srov. Č. 7343. 
to, že je pro pohledávku zajištěnou eXekučním zástavním právem na 
nemovitosti, patřivší dřívějšímu vlastníku, proti němuž pro ni byl zís
kán již exekuční tituJ 4 vymoženo exekuční zás.tavní právo před převo
dem vlastnictví v knihách, podána proti ,nynějšímu vlastní-ku hypote
kárnf žaloba, 'I1eod.ův,odňi.Ije námitku rozsouzené rozepře, nýbrž toliko 
hmotněprávní námitku, že jde o žalobu zbytečnou pro nedostatek po
třeby;právnÍ ochrany č. 116012; srov. Č. 12'7ú3. 
přiznává~li se vykonatelnost cizozemským nálezům, jsou tuzemské 
SOUdy vázány rOZSUdky .cizozemského soudu, ať jde o rozsudek vyho
vující žalobě, či o r:o.zsudek zamítající žalobu Č, 162'116, 
vliv zamítajícího rOolsudku, vydaného o žalobě postupníka proti postou
penému dlužní.ku, na spor postupníka pmti postupiteli z důvodu správy 
(§ 1397 obč. zák.) Č. I.6216. 
exekuční titu~ jímž bylo rozhodnuto o poměru vě'řitele k několika sOli
dárním spolUdlužníkům pOdle směnečného práva, nemá význam právní 
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. I na náhradu proti ostatním spoludlUž-
moci pro nárok některého ~ filC 1 a Pod k. 
níkům Č • .16553. . 1 u k a r.O z vod, S.1 o ven s·k o 

,. ' ,'z též hesla: 10 Z , . ~'ti 
zahalena \/1 . ~. h 'jenosti rozepře lest UZl 

Rus. '. §§ 23,2 a 233 C .• L s; ° ,~t a, 1523~' rov. i č. 1'5726. 
vše o ~ě e ~ ~~~kursním a vyrovna~'z.clm rl ~ ~3 c. ř.' s.) předpok}ádá: 
obdob , řekážka zahájené rozepr~ (§~ ~;ětu po stránce for m a ~ n ~ 
pro~esm P . t'rrniž stranami ~ temze Pfe 'lni (proces.ní), jak se l~y~l 

~~ol:sfi(~~~át~~~ r~~~fd;~~t~~~ý~a~ ~~~:~~~ vs:a:;:ru v;ru~~~~1 k~~ 
,na vene ".ro, . t ~e~iti v onom sporu, I 

~ří'-:~šfj~~l~~l~kle~a~ájené :oze?ře č, ~~~;;~tně právním t15tanoven~m, 
;,: ~. § R91 věty tl·etí obc. z~k. nle~I; v době vydání občanskeho 
rpre plS bel "e procesní předpIS, pany 'k k c oř s. č. 14367, 
nýbrž o 54 l~'l , článkem I odst.·2 UV. za. 'h "uj'e sporné fízení 
zákona a zruseny 'd' vy' povědi se za aj 

. oti mimosOU nt 
Inámitkaml ,pr , ' k který byla žalob~ 
~.~.14k2531. h 'j'eného sporu nastávají hledl~, na ž!r~1.:ďo žalovan~r souhlasl 
UCI~ ,} za a § 235 c. ř. S., teprv e lID, ~ ~i ustí č. 114900. 
rozsIr~epa ;po~~IObY, anebo soud je pravoťlatdne ::kP 

jen na soutěžitel-: 
s rozstrelllm .. , se o § 160 puvo. "., , odstraňovac1 
založena-li žaloba, OP~~tji rozepře zahájená ~dfz~v~~§a~ nevadí tomu, 
Jkém pom~~ t;a~ák~ proti nek, soutěži; ~~o ~~~d~ zák, jde-li? j In é 
zalobou po d' 'háno ochrany podle § p)' 14086' srov. c. 0065. 
aby. se nebx.lo aj~~ově soutěžitel,ské (hm~tn~ná~ek). ' . 
z a 1 m y nez m k nce se zak. o oc r. d' k bylo .. lt 
891171 (týkají se kon ure ~tení vzájemnOU pOhl,e av li a 'v ža-

, e sporu k zapoc , po pravu do vyse 
namítl-ll ~alovz.n,l v, vzájemná pohledáv!a~.n~nvI I aný v novém sporu 
uznáno, ze n~iTIll ana domáhá-li se pak dnv~!Št za, ov ohledávky jest zde 
lobn~ ~?,hl:~~~Y'ž~Obci zaplacení pIté v~ak~~~ fozepře zah·ájené, po 
p:oh ny, jS~n:. 'jší žalobní pohleda~ Y P05re 13431 16180, 16942. 
az do vyse rtve, v 15032' srov c. 79,' b vena 
příp'adě rozsouzene c:. n s ~r a s~orná pohled~v,~a ,~yla g~l~di~k~ vy
byij~l! ~lu;žníkem z~h,a~f va~í opětnému z~žal~v~~~;ez~a~áiené rozepře 
a přtkazana '~~.vY ra ,. dle § 308 ex. r. pre az a 
máhajícím ventelem po ~ t ' vice pohledávek, 
č. 15300.. v 'mu nároku na,mitáno k ~~poc ~~~tává účinek zahá
je-li: 'ProtI zalO?lll ~. ažalovanou p,ohledavk~, ítané k zapo
jichž souh~n prev:t~~l: ':aždé jednotliv~ pohh:da~~~~o~as~ov. pl'en. rozh, 
jené rozepre Y prt~l 'še ža{.obniho naroku c. , 
čtení, ovšem ] e n o vy . 'v . k 'ichž se týká 
Č. 19~5" '1343l1-1 h15~~;~vce proti téže os?bě ~ o ~~é ~~~~V~7) překáži za-
žalobe vnucene o , .' před zavedemm \o nuc ' 
spor zahájený pÚ'~m%~ 9 '.' v' obou oposič-
hájenost roze~re ~', 1 ~ .'. n e jde o n i, čeh-l~ kazdy -z vymáhané 
. e.cl not I i v e p .1: I p c.. d y .. třehaže je tu totozn?st s~r~an ~. b 10 .prá 
~ich sporů prot!, lm~ e~ef~~l, žádá v obou Žal.Qfbac1l.. tez,. aby ,,.y mných 
pohledávkY a trebaze ,zaa~' cenárok 'byl zruŠe·n zapnctemm vzaje 
vem uzná,no, že vymah Y ~ 16942 15D32, 8165. 

ohledávek č. 13165~ srov._ c. , , .' a 
p '16180 15032, 7900. . k "k z důvodu vlastnickeho prav 
srov. c. '" dání vkladnl mz y . v 1 b jiném .s.porJll 
žalob ním u žáda?I o ,vy ře namítl-Ii nynější ~a o ce ,v'h du škody 
ne b rán i zz.hale~~ ro~zep " za očtením narok na .na ra~ Ved_ 
proti žalab.ě. ~Yhnědjsr~oy. z:;~~~~e~o vyd~ní vkla~ní ~nížkhohe~~,t~sg~ lK~31 ; 
náhradou lelI '0 ,no., vtení nebylo zamttave roz 
v 'd kud o namltce zapoc , 
casna,~ o 8{) 1905 ~ témuž termínu dvojí VY-
srov. ~. 1;61 't'h i nájemného ,předmetu"k, ~d' byly podány ná
byla-h tda~a z edn,. soudní) 4 proti oboJl vypove I 
pověd' (mlmOSOu m I 
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mitky, nutno druhou v', o v , 

uřadu odmítnouti t 3p ved pro překážku zahá'enéh 
nejde o tý·ž před.'ne:'t o I v opravných stolicích č JI5'11-6° sporu z moci 
h dV'h I sporu domáh ., r ., 
,? Cl o výroku, avšak byl 'li v d'"' ~J.l:, 1 se sice obě žaIoby zru'" , 
~Ctnnosti rozhodčího . ,- nV:1S! žalobě uplatněn ...' o sem roz~ 
c. 1'4972; SIOV. Č 7343

1 

vyroku, nez Jest uplatněn J1ny .d?·~·"?d bez_ 
spor o snížení ~y' V' • 'h v pozdeJts době 
'p Zlvne o nezaklád' h .. 

Dr o nepřípustnost e k a za aJenost roze v 

pro ,~níž.ení výživného Č~~5~~' 1 když se v něm upla~ň~J·t~9 .. PdOúZdějŠi 
zahajenI sporu II úv' ez VOdy 
dříve žzlov' . emuze namítatI veřejná ob h ' 
po odán' an }e~en z jejích společníků kter ~ ?dnl společnost, byl-li 
bezgůvod~ts~v~aZn~~~~Y přij~.l s1?oIečníka' Č, 15~7~ako kupec jednotlivec 
byI-h dřívě'ší y z~haJene rozepře ve g,' , , 

rem o odb J tnés~or o 1iZn~fll, otcovství a PIacenf~r,ž' o }lznanl o!covstVí, 
pauze to le' t bez uzna.?l otcovství č. 15943 Y lvneho skoncen smí-
máhaný 'nárok

e 
II s~or .9 ,zalobě oposiční opře~é ~ 

POhledávkou pov~m~~aJlclho věřitele za~lkI kom o to, ze exekučně vy_ 
mitku zahájenéh~l~ne o za vymáhajícím věřitele~nsacl ~e vzáJemnou 

- ~~~3~á POhledáVka b~~fn:nVétoozgěJ~~~4~~oru, v ~ě~ž ~~o~~Y~t~~jie v~:~ 
. , srov. c 53'16 1316 -

je-li Spor proti ú ad . , . . , 5, 1343], 
přerušen (§ 7 gd Cl o naroku y na vyloučení věci . , ' 

bOo~upr~~Ys Žra}~b.ce S~p.l;tk~~!' tÝ} ž~.1~'~'~í Jn~~~~áž:a U~~~~~j:~eé P~o~s:~:~ 
lohě liší tí.J aycl pO'9?.t~t~; nerozhoduje že se y {j a

b 
~UV'?d novou žalo_ 

staty Č. 13468
ze 

Se zada I o zjištěni, že' věc 'n:;a~,n~na!"ok v nové ža-
ROzhlas viz heslo r d" 1 o upa-dkové pod-
R""""t.. . a lor,ozhlas, 

·vL.:Ilodce viz heslo: r o z hod" . 
RozhOd-ik clsoud c omi'se závodních v 'ho ~ . . 
ROZhodčí sOUd (rozsudi) .y ~ VIZ heslo: závodní výbory. 

(§ 111) pUsl ylZ tez hesla: honitba . 
h ' u, s n o s t, stí Ž II o st' pal i š t ě n í s'll 1 u: v n f 

On e b n í viz ,heslo: hon i t ba' 
nemocenské .pojišťov.n .. 
pod I e § 17 h " Y VI'Z heslo: 'P o j I Š t ě n í s o c i á I n l·. 
b ~ nok a. . ), o d s t. 5 č I. XXVII z á k. č. 5" 1932 . 
P rl POJ" - t ~ . ~ VIZ heslo: 
, lS enl smluvní . 

II r a Z o '~é poj i š f o v fl Y viz
m heV;t . heslo~: . p,o j i š t ě, n í s -m I u Vn f 

p,?dle ramcové smlouvy s' edna " ,?' ? o J I S t o v n y ú r a z ,o v é . 

ii~t FH:I~~;~P~;j;di~~:ř~t~~ř~~~~:~:~jl~Fic~ ~:do~k1Ůni~ 
~:~~~~~~~ndéy,lék}~ t:~na~e va rg~~~~~f~kař~zenni ~ezl~7d~nýv~~:o~f S~ ~ 
hodčo . Cl su Ca -: použivší oprávneni " ~ 
somný~rSe~~~ -:-:_ premesol svoJu funkciu na~ 1~ge~1O mu smluvou o roz
srov. 'Úr. sJb~ /egg osoby, že funkciu prijíma č. 151s~pu(Potreb~ý' je pí-
nejde o otázk~ n~, ,vo • ~ Ur. sb. c. 2646); 
slušnosti v. d', pnpustnostJ poradu práv 'b ~ 
k rozhodnr~í llpeho l~oUdu, uplatiíuje_H s~ v ado~6lar~ o otázku nepřÍ
soud spoIkový 0pvoodf: §s~~~ rozhodčí podle § 57'7 C' c;m~ ~ek~,rse, že je 
~9gh 913?, 9316, 9751, 11172g: ř. s. č. 10086; srov. ·č.· 673~\e 4~6~z~~~i 

c. r. s. VIZ též níže hY, I , 

Sovní), výše č. 114077 ~ r~~45c. 13,22:5 (rozhodčÍ' 50 d 
U§.594c.ř.s. Č 16909'C' lyu'hesla: honitba ,_yll", bur-
p!5emngst! Sml~u;y o roz:u~. 59~, c. 1 c'y ř. s:' č. 17028 'll §§Z~8Ci ;6JZ;5 
plsemne, ze se d h dl' lm Je vyhoveno I tehdy t ". . 
Mm, 12659 o o I na smlollVě o roz~ d' '" ,d)o vrdlh-h smluvci 

, -. ~U lm c. 1'6925; srov, Č. 543, 
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dohoda smluvců o tom, že se podrobují rozhodnutí advokátní komory
o úpravě paimárního účtu advokátova, není dohoda o rozhodčím soudě 
č. 1116214; srov. č. 3>705, 5293, 5723, 8983, 12563. 
zákonom o pracovný:ch súdoch Č, 1311/19311 nestratily platnost' súkrom
noprávne úmluvy -o príslušnosti rozhodčích súdov v sporo ch, o ktorých 
by inak povolaný bol rozhodnúť riadný súd pOdl'a § 42 cit. zak. Č, 15'19,1 
(Úr. sb. č. 2645). 

§ 579 c. ř. s. viz rozh. Č. 15878 II § 584 c. ř. s., č. 14256, 14959 u § 584 
c. ř. s., Č. 1563,1 II §§ 5&1 a dal. c. ř. s. 
§§ 001, 582, 583 c, ř. s. (jmenování rozhodce, Odepření povinnosti roz· 
hodcem) viz též .nÍže rozh. č. 13541 li §§ 595 a dal. c. ř. s. (n e ú č in
nost ro'zhodčího výroku). 
jestHže měl býti podle ·rozhodčí smlouvy zříze'TI vrchní rozhodce volbou 
rozhodců jmenovaných stranami a tehda, ,kdy:by se rozhodci o v,olbě 
vrchního rozhodce nedohndli, měl ,rozhodnouti los, nesměl vrchní ro,zhodce 
býti jmenován soudem podle § 5-82 c. ř. s. Č. 142'841; srov. Č, 7113. 
účinky vzdání se úřadu ro,zhodčího jest posu'Z'ovati jediné podle před-
pisů; civHniho řádu s.oudního Č. 15631'. . 
že -ro-zhodce později odvolal sv-é vzdání se úřadu rozhodčího, nemá vlivu 
na oprávnění strany žádati za zrušení smlouvy o rozhodčím Č. 15631. 
to, že jeden smluv ce trvá na jmenování rozhodce (§§ 581, 582 c. ř. s.), 
·nebrání druhému smluvd, aby podle § 583, Č. 2 c. ř. s. nenavrhl prohlá
šení smlouvy o rozsudím za neúčinnou -č. 16524. 
nárok na' jmenování ,rozhodce soudem musí ustoupiti nároku' na pro
hlášení neúčinnosti smlouvy o roz'sudím, nebyl-li rozhodce již jmenován 
a ,rozhodčí soud ustaven Č. 166241• 

není-li ve smlouvě o rozs.udím ustano,veno něco jiného, nepozbývá 
smluvce práva domáhati se neúčinnosti smlouvy o rozsudím pro určitý 
spor tím, že již dříve 'Podal u řádnéhO' soudu žalobu o téže věci, o níž 
mělo býti ro-zhodnuto rozhodčím soudem Č. 116f0li. 
proti usnesení o návrhu na jmenování rozhodce soudem (§ 582, odst 1, 
c. ř. s.) není další opravný prostředek (§ 5182, odst. 2), ať jde o usne
sení vyhovující návrhu, či o usnesení zamítající Č. 16626; srnv. č. 3663. 
3G27". 
návrh na výrok, že smlouva o roz sudím po-zbyla moci (§ 583r ,co ř. s.), 
předpokládá ,platnou smlouvu o rozsudím Č. 17028. 
smlouvu o ,mzsudím nelze prohlásiti za neúčinnou pro po:zdě]I nastalé 
skutečnosti, jestliže nedošlo k platnému ujednání tak-ovéto smlouvy pro 
nedostatek zvláštní plné -ruod (§ 1008 obč. zák.) Č. 170281; srov. Č. 7817. 
§§ 584 a dalšl c. ř. s. viz též rozh. Č. 1553!1 II §§ 581 a dalši c. ř. s. 
státní úředník, .přejímaje úřad rozhodčího, činí tak s výhradou, že mu 
bude k tomu dáno nadřízeným úřadem svolenL; převzal-li úřad rozhod
čího bez této výhra-du, odpovídá stranám za škodu, vzniklou jim jed
náním před rozhodčím soudem, musil-li později důsledkem zákazu nad:
řízeného úřadu od rozhodčího úřadu odstoupiti Č. 14256. 
mimo případy § 584', odst. 2' c. ř. s. neodpovídá rozhodce stranám za 
š'kodu, způsobenou opominutím při výkonu svého úřadu Č. 14959. 
,rozhodci, ustanovení podle §§ 577 a násl. c. ř. s., nemohou -býti přinu
ceni žalobou, aby podeps.ali rozhodčí .výrok Č. 1!68178; srov. č. SMl, 
1563,1. 
§ 587 c. ř. s. viz rozh. Č. 16878 II § 584 c. ř. s., rozh. Č. 13907, 14664, 
HJOD, 16909 II § 59-5 c. ř. s. 
§ 592, odst. 2 c. ř. s.: k výklwdu tohorto p'ředpisu viz nÍ-že rozh. Č. 16013 
II § 595, Č. 3 c. ř. s. 
k výkladu §§ 592., ods.!. 2, 595, Č. 2 a 3, c. ř. s. Č. 160JGi. 
§ 594 c. ř. s. (odměn. rozhodců, náklady rozhodčiho řizenj) viz též niže 
rozh. Č. 1-6123, 16997. 
rozhodce nemůže na základě rozhodčího výroku, kterým bylo straně 
uloženo zaplatiti rozhodcům náklady řízení, vésti exekuci k vymožení 
těchto nákladů Č. 15697; srov. Č. 46714, 1l409. 
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k návrhu na povolení exekuce podle vi'roku, vydaného. rozsudím po
volaný"m úmluvou stran padle § 577 c. ř. s, nutno připojiti také úmluvu 
o rozsudím Č, 169;']15. 
§ 595· c. ř. 5. (důvody neúčinnosti rozhodčího výroku) viz též níže 
rozh. Č. 16979 (rozhodčí soudy, stanovené kole.ktivn 
smlouvou), č. N)997 (rozhodčí soud živnnstenských 

" s pol e č e n s t e v. 
č. 1 c. ř.5.: pro účinnost dohody o rozsudím (§ 577' c. ř, 5.) nezáleží 
na tom, že se teprve v soudním řízeni o neúčinnost rozhodčího výroku 
zjišťuje, že písemná smlouva o rozsudím tu byla v době řízení roz-hod_ 
čího soudu, ani nerozhoduje, že rozhodčí soud uznal podle nedostateč_ 
ných listinný·ch .důkazů nedůvodně svou příslušnost Č. 16'909. 
smlouva o rozsudím, obsažená ve smlouvě hlavní, pozbývá ja.ko smlouva 
podružná své účinnosti, jestliže hlavní smlouva je neplatná nebo po-
zbyla později ·účinnosti č. 16909.. ' 
č. 2 c. ř. 5.: došlo-li před .f-Ozhodci k různým rozhodnutím, měla býti 
s.,tranám v Hzení před vrchním rozhodčím poskytnuta příležitost, aby 
každá Obhájila stanovisko, které ji bylo příznivé; nestalo-h se tak, byl 
porušen .předpis §. 5095, č. 2 c. ř, s. Č. 13007; srov. č. HiOI3'. 
neúčinnos.t výroku vrchního soudce po-dle § 5'915, č. 2 c. ř. s. nastává 
jen tehda, nedal-Ji vrch-ní rozhodce straně příležitost, aby mohla za
ujmouti stanovisko k posudku rool'hodce jí nepříznivému, a jde-li O' nový 
skutkový. podklad, vyivořený teprve různými výroky rozhodců, k ně
muž stran'z. nemohla zaujmouti stanovisko již před 'rozhodci Č. 16013,; 
srov. Č. 13'907. 
Č. 3 c. ř. s.: jen ti rozhodci mají podepsati prvopi-s rozhodčího výroku 
a jeho vyhotovení, kteří se rozhodčího řízení skute'čně zúčastnili a roz
hodN výrok vydali; pokud stačí- podpis vrchního rozhodce Č. 160131, 
Č. 4 c. ř. S.: § 595, Č. 4 c. ř. s. předpokládá, že buď bylo o odmítnutí 
rozhodnuto rozhodci, avšak nesprávně, anebo že o něm nebylo vůbec 
rozhodnuto- č. 1i.3907'. 
Č. 5 c. ř. S.: nejde o překročení mezí úkolu rozhodčího soudu, jesmže 
rozhodčí soud uložil podlehlé straně nahraditi útraty právní-ho zastou
pení odpů1'"ce před rozhodčím soudem, poplatek z rozhodčího. nálezu 
a rozhodl o nárocích na náhradu škody vzniklé z neplnění smlouvy, 
podřídili-li smluvci podle smlouvy o rozsudím rozhodčímu soudu spo-ry 
vzniklé ze smluvnÍ'ho poměru Č. 169.26. 
neúčinnost rozhodčího výroku: §§ 596, 582 c, ř. s, se nevztahují na soud 
na výběr daný~ když žalobu o zrušení rozhodčího výroku podává strana, 
která by měla' ve hlavním sporu postavení žalovaného Č, 13'5411. 
zmocnila-Ii manželka manžela, aby ji zastupoval pti jednání před roz
hodčím soudem, a manžel vráti] plnou moc hned po jednání, nemohl 
nález rozhodčího soudu býti doručen manželu s účinkem pro man-'~elku 
č. 14446. 
nejde -o t}'Ž předmět sporu, 'domáhá-li se sice ža'io:b.ce v obou žalobách 
zrušení rozhodčího výroku, avšak byl-li v dřívější žalobě uplatněn jin~ 
důvod neúčinnosti tohoto výroku, než jest uplatněn v pozdější žaiobe 
č. 1<197'2. 
proti ž2.1obě o neúčinnost rozhodčího výroku lze účinně ,namítati, že po 
vynesení rozhodčího výroku došlo mezi stranami k narovnání, které je 
obsa'hem shodné s rozhodčím výrokem a jež bylo splněno Č. 1582i9. 
uznal-li žalobce rozhodčí výrok za správný', nebo byl-li jeho ohsah pře
vzat do narovnání sjednanéh'o stranami, a splnil-li žalovaný' závazek 
takto mu uložený, pominul zájem na soudní rozhodnutí a neúčinnost 
rozhodčího vý.roku Č, 15829. 
ve SpOTU' o plnění z po,jistné smlouvy lze uplatňovati neúčinnost roz
hodčího výroku též námitkou, pro niž neplatí lhůty, předepsané v _§ 596, 
odst. 2 c. ř, s. stran žaloby na zrušení rozhodčího výroku Č. 16i123; 
srov. č. II!GOO, 16975. 
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, v' , ty' ká-li se 
'v· částečně za neuclnny,' dV' 

rozhodčí ,:~:ok lZ,e tgIi~lá~i~~t~~éh~enz nároků vznesených na rozho Cl 
důvod neucmnosÍl .,,' . do 

d v 11692'5 v' I f ne' en co do nzem l ale 1 co 
s~u~, . il~ího soud-nÍ!ho radu. pa J'h 1 ~alobě na neúčinnost rOZ-
pred-plsy ~IV " y rozsudku vydane o o z 
rozhodnutI a up~av . § 596 
hodčího výroku c. 118925". J pla,tňovati jak žolobou podle 
neúčinnost .r~zh?'d~i~~ vrol~~~~ :;ov. č. 113·50, 1161~~, d s t a
c. ř. s., tak 1 namlt u v' 13&83 1406-1 (r o z hod c 1 S o u o.i'h o d č í 
§ 597 c. ~. s. vll 'z ~o:r~ ,~'í s m'l o u vou), č' t 1169)97 č (~6925 výše 
novene ko e k' ch spolecens ev, . 
, dy živnostens y 
!:lOU v s ď stano-
'§1 ;~9~~'ř~~ ~i/~íže,rozh. Č. 17(}64 (~o/~~Jíu sh~sta: YpříSlUŠ-

. k lektlvfll smlouVOU ven e o 
st stížnoSt. , 

fl o, , " ~ 1342'6 k' bursůvnt 
burSův,ní viz téz rozh. c. . , ~ s platí jen pro tuzems e 

~ • v V Č 3 uvOZ. zak. k c. r, . 
_ predplS cl. XI , . . Rauhfutter-Fou-

soudy Č. 13225. L'psku spolku »Deuts~he- I klásti na 
, hodčí soud v I V S·tz Berltn« ne ze . 

cizozemsky: tff I und. Gemlisehandler a. rl"" I řízeným na základě ;?:a
rage:Ka

d
r ~ví~- bursovním s.oudum~fQoz.hko CI~, XIII uvoz. zák. k c. ř. s. 

roven z' e]s b a 187:5 Č. 67 r. za . a ·c . ' 
kona ze dne 1. du ,n, .. _ tuzem-sku vykonatelný 
Č. , 13.z~~. k v eckého rozhodčího' so~dU h1e'dt v vpodle které se tomuto 
nalez flSS onem . . k písemne ·do o e, 
. d 'I -Ii mezI stranamI '747'1 7175~ 6003. , 
len, du o~oodrobi1Y Č. 13Q25; s:ov. c. v ',latí jen pro tuzemské burSQVlll 
sou V v 3 uvoZ zak k c. r. s. p 
předpis čl. Xl ,c.. . . e Kratoffel-
Sooudy Č. 13225. , u s olku »Deutsche Rauhfutte.r-F~U~~~eň zdejším 
rozhodčí: soud . .\1 Llpsk -: Sitz Berlin« nelze kl.ástl ~ ákona ze dne 
und Gemitsehandler a. h 'dv'm zřízeným na zaklade Zy č 13225' 
bursovním soud~m .. PV ~ákcI ~ čl. XIH uvoz zák, k c. r. s.. ' 
1. dubna 1&75, c, 6/. ., , I \93.1 Sb) 

;roo~~~~17:7~~I~~~~~h. o ~oZS~ťí({J;~nd:s~ii~p:Oá7u~~~3~k~·t~~rte' 7. list~-
h I mezJflárodm puso nos , 

na d~ 19311 Č. 13230. odle nálezu cizozemskehO 
~aá_1i býtI povolena Vy, tuze~~~á_Ifxzek~~t~ního titul~, že ~~věm~o~v;: 
rozhodčího Stoydupís~~~ě~V~ErKitkU, že př"ec~~2~íj.ses~~:. s~17BI40, 11350 
o rozhodCI s ~Ia 'est uplatniti odporem c. , 
hodčím nedos o, ] 
Clo o řízení o odporu). , 
s . hl' h o fl i t b a. d'" h soudů mzdovych, 

honební VIZ esO. 2 '1 Č 45/1920): nálezy rozhO, CIC dové podmínkY ve 
soudy mzdové (§ 1 za12 ~ved. zák., poku~ st~novl ~~hrazuji podle § 24 

zřizených§ i~dl~d~t 1 poslední větt ř~c. ~ak. :měs.tnavatele a za':l1ěv~!-
smyslu '. ',' 'Iouvy zavaZUJI všec ny z dnicich vyrabejl-
řeč. zák. ~"o~~~~ě~él ~~ stav~bn.ích živnoste~h dn~~~a~~jí jejich e~aco.vní 
nance, zuC "cích stavebm hmoty, po l!k území pro nez nalez 
cích a dopraVUJ'; ~myslu § 12 řec, za . v , 

I Yební pomery ve ::> • 
a shuzdčí byl vydán č. 116031.4-. , . v tě n í s o ci á 1 n 1, syn-
roz o kých potišťoven viz hesla: P o JI S 

udy nemocens J:" t ' 
50 dikátní odpovednoS. t''''nost dovolací ve sporn em 

, v 16086 u: hesla: s 1 Z y, 

spolku VIZ r~zh. c. 'k ' 1311/1931\ nep-atn 
říz en 1. • koleldivni: smlouvOU: J??-d ~h3,g zadl~ kolektivní smlouvY, 

soudy stru:ov~~ez rozhodčího" soud u, znze~e o ~o 1?23Q 16997. 
~por, ze. ~atrana-mi bezúčinn)1 Č,. 13883; :;rov. .... , 
Jest meZl ~ 
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i po zřfzení pracovních soudů (oddělení okresní-ch soudů pro spory pra_ 
covní) jest žalobu o z-rušení rozhodčího výroku, vydaného rozhodčím 
soudem, zřízeným kolektivní smlouvou, podati u onoho řádného soudu 
který by byl 'Pro rozepře v první st-olici příslušný. kdyby nebylo smlouvY 
o rozsudím, a který by byl přislušný, kdyby pro jeho obvod nebyl zřízen 
ani prac-ovní soud) ani zvláštní ·oddělení okresního soudu pro- spory, 
J..'racov_nÍ; jednal-li pracovní soud přes to o takové žalobě, jde o zmatek 
podle § 28, Č. 3' o prac. soudech č. 13883. 
žalobu o bezúčin-nost nálezu rozhodců, na něž bylo rozhodování pře_ 
neseno kolektivní smlouvoll'1 nelze podati II pracovního souďu Č. 14001. 
jestliže smluvciJ kteří byli -členy organisací, které uzavřely hromadnou 
(kolektivní) smlouvu, vyloučili jednotlivou (individuální) služební 
smlouvou, sjednanou přede dnem účinnosti vlád. nař. č. 89}1936 Sh. 
(před 30. d'uhnem 193:.5), platnost kolektivních. smluv, nemá pro slu_, 
žehm? poměr platnosti"- ani ujednání o rozhodčím soudé, obsažené v hro
madné smlouvě; vydal-li v takovém případě rozhodčí soud přesto· nález, 
je žalovaný oprávněn domáhati se neúčinnosti rozhodčího vý'roku podle 
§ 596, Č. I c. ř. s. Č. 10079; srov. Č. 5479, 5587, 1'l&22, 15001, 618B, 
0079. , 
§ 114 živ:l1. řádu ·ne,bránÍ ujednání rozhodčího soudu v hromadnýCh 
(kolektiv,ních) smlouvách č. 1'706~; srov. Č. 6079, 618, 281'l, 2653. 
možnost úmluvy o rozsu-dím nebyla vyloučena ani ustanovením § 3 
zák. o živn. soudech č. 218/1896 ř. z. Č. 17054'; srov. Č. 6079. 
příslušnost ifOzhodčíflO soudu, mze.ného v hromadné smlouvě, nevylu ... 
čuje jednotlivá (individUální) smlouva, neohsahuje-:li' zvláštnÍ- ustano .... 
veni vylučující onen -rozhodčí soud Č. 117064; srov. Č. 0079" 6183. 
ujednání výše mzdy jednotlivou (individuální) smlouvou nestačí k vy~ 
loučení ujednání hromadné smlouvy o příslušnosti roz'hodčího soudu 
Č. 17064. 
soudy svazové: rozhodčí soud, zřízený podle § 25 stanov »Svazu ně
meckých nemocenských pojíš-ťoven v československé repulblice«, jest 
oprávněn ro:modovaH o žalobě jmenovaného- svazu jak na zjištěn.í, že 
výpověď, daná nemocenskou pojišťovnou (členem svazu:), je -bezúčínn-á 
a že svaZOv}r poměr trvá dále, tak i na zaplaceni svazovýc.h příspěvků 
Č. 14950. 
úrazových pojišťoven dělnických viz heslo: poj i š t ě n Íi ú r a z o v é 
rozh. Č. 14149). 

soudy živnostenskýc'h -společenstev: i za účinnosti zákona o pracovních sou
dech č. 113.11/193'1 příSluš[ stranám proti rozhodnutím rozhodčích výboru 
živnostenských spo-Iečenstev ve sporech, které náležejí -k vě,cné přísluš
nosti prac'ovních soudů, jednak žaloba, která smě'řuje k věcnému pře
zkoumání dotčeného roZihodnutí a 'Pro nEž je příslušný ,praco'vní so-ud 
(§ 38 zák. č. 1311/1-9311'), jednak žaloba, jíž se dožaduje neúčinnosti 
rozhodčiho výroku z důvodů uvedenfch v § 595 ·c. ř. s. a dú"ledkem 
toho j, -neplatnosti smlouvyo- rozsudím, a pro 'kterou je příslušný řádný 
so-ud ·č. 116997; srov. Č. 13383. 

Rozhodnutí viz hesla: op ra v a, ro z su dek, us nese ní. 
Rozkaz platební směnečný viz heslo: s ID ě·n e č n é říz e fl- í. 

- - podmíněný (upominací) viz heslo: upo-min.ací řízení. 
Rozluka manželstVí (zák. Č. 320/1919) viz též hesla: neplatnost (nico!nost) 

sml o II V y, n o va· t y, r Ů' z vod. 
IP ř í s 1 u š -n o s t p r·o ·ž a 1 o b u o r o- z I u k u Vf:Zi heslo: pří s 1 u š n o st. 
v Ý ž i v n é viz heslo': v Ý ž i v n é man žel k y: 
bývalý manžel nemůže se domáhati náhrady m a jet k o v é škody na 
tom, 'kdo se -dopustil cizoložství s bývalou manželkoU' žalobcovou a 
rozvrátil manželství, takže bylŮ' nakonec rozloučeno Č. 113357. 
manželka, jejíž manželství bylo rozloučeno z viny ohou stran, nemůže 
se domáhat na svém bývalém manželovi náhrady škody z toho- dllvodu, 
že i manžel jest spolt1viU1e-n (§ 1304 obč. zák.) na mzluce č. 15539. 
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v • lze o smrti jednoho manžela neb o;bou 
j, za účinnosti zák. c: 320(\~~~t minželství z úřadu jen za podmmek 

manželů vyšetřovatt n:-p a 1837 č 208 Sb. z. s. č. 13496. 
dvor. dekr. ze dne 27. c:~~a) iz'h~slo' ma'ríželstvÍ (spor o jeho 
§ 1 rozl. zák. (forma sn u v . . 
neplatnost) Č. 13·932. v k'ho sňatku) viz heslo: man žel s tVl 
§ 8 rozl zák. (lorma ob';"OS e 2 
(spor o jeho neplatnost) c. 139:'1 t v i (spor o jeho neplatnost) rozh. 
§ 12 rozl. zák. viz heslo: man z e s v v • 

" 13309 . ') (zlomyslné opustent) 
c§. 13 ..,rl. zák. (rozlukové r~v?dy),. plSm. ~ e I k y; Č. 1'5310 II § n 

. h v 14221-u hesla: vyzlVne rnanz 
VIZ roz . c. . . 1 v 

rozl zák v ' v okud nevyvrchohla ClZO oz-
Pí~', e)' rozl. ~~~.: man~elsk~ěŽk~vh~a~bfižování podle § 13·, -písm. e) 
stvfm, může p.atntt pod. ~oJ;m , 
rozl. zá'k. Č. 13514; stel'ne c: 7673. "'ež se příkře příčí podle vše
písm f: zhýralým. život~m Jes~ ;h~~:~~r \ témž smyslu č. 4509, 6458. 
obec-~ých 'názorů sta"novlsku ,. C,t,l C. v., l~kovém důvodu podle § v 13, 
pism. g) (duše~ní chorOb~): pr~ r~~ševní ,chorobu jednoho manzela 

í'm g) rozl. zak. ner-ozho ule,/z a 
~:vi~il druhý manžel \č. 1540?" v 1 M) viz též níže rozb. Č. 16'8B1 
, ísru', (h) (1hluboký roz-vrat manz:.e s , 
~otázka·vi?Y). tu manželství podle § 1'3', pÍ-srn. h) ro-zl. zák. 
pojem hlubokeho rozvra . ., .' 
č 141836. d a-nželstv~ od stolu a loz~ tak~ 

. ud'kem j·ímž byl vysloven r o'!; v o, m~ l.ob"e na rozluku manzelstvl rozs, ., . í pro nzell1 o z,a,· . ~m 
z důvodU rO Z'V r a t u, :nen· 1 zák] -otázka rozv'ratu a vmY.,.na ne 
pro hluboký rovra" [§ 13. h) roz ~r ro'zllťkOVÝ Č. 16548; srov. c. 16202, 
pravoplatně rozsouzena 1 rro sp 
6527 6937 8537 16655. .'" h c" 16548 u § 13 P i s m. hl. ,"toz1..zákVlztezroz .. , 
§ 13, posledni ods . r , . hl d' ad) v rozlukovém řízeni č. 1483:.5. 
meze zásady vysetfovacl (vy e av, d "teVní mlčky učiněné lze 

I zák. (odpuštěnt)' na o pus k .. . II 
§ 14, ptsm. c) roz. .. v d·'f 'podle okolností případu I ]mem 
uznati jen tehda, nef!,l-1t mo~nlo ch~l~ lbez zřetele na vinu druhého man-

závěru n,ež d\rr;t.~.' ~em~:Ž:I~kém společens-tvl č. HH111: 293 16548 
žela s mm e Zll" I tví viz též níže rozh. c. 13, ' 
otázka viny na rozluce ma.?Ze s ě z I u k o v é) a č 16313. 
16656 16831 (řizení. o zalo~ucerfze přihlížeti jen k důvodům, pro 
při p~souzení otázky vmYl ~a .,roz "lovena č 14530j srov. č. 12997,9500 .. 
které by1a rozluka pravop a ne ;YdLl v 'osvědčení o státní příslušnosh 
v, ' žalobě' význam nepre ozem 
ozent o ." 16870 h' . 

~o~~Z;Uj~~~é~ :&~J~mc·rozlYdk.o'vémbJg~furtz~~iť:~kh:U~alrzj~~~tua s~k~~~ 
aJ nestalo-li se ta~, v kaz em o . v,.,. 
příslušnosti stran c. ,116870; . v, dně vykázána osvědčentm pnslu~n:ro 
státní přísluš.nost tu~emcu J~ ra r toho kdo podává žalobu, pre o-

k 'ho úřadu a jest povmnos I , 
o resm 'd' ." 16870 . 
žiti takovéto osve cem c. .: ědčením o stát. občanství, nent 
není-li státní příslušnoyst do,kaz~nab?tr k řádnému projednání č. 16870. 
žaloba o roz~uku manzelstvl zp;~;o, . v Yaloba o- rozluku č. 13293; srov. 
s m r t jednoho z ma:nzelů a po ana liZ z579 
č 444, 457, 2796, 7771, ?48?, 8581, 13 dlive než byl vynesen ro~: 
;emřel-li manžel, ž a I u J 1 C .1 . ., o rozl?ku, rozluku nýbrž jest se omeZitI 
sudek prvého soudu, nelze lPz uzr:a11 ~~ oprávněn domáhati se rozluky 
na výrok o tom, zda zesnu]. m~nz~d tu o výrok určovací (§ 228 c; 
z viny dr:ll'hého ~a-nžela, clh ~lC;v 1 ~řebaže žal'Obní návrh nebyl v,te 
ř. s.), k Iněm~ž Jest

y 
soud op:a~ne~"ti právní zájem na neodkladnem 

v''''ině změnen- ·ovsem mUSt u Y"j141812 
~:~b~nfl č. lGiZ9'3; srOv. č. 1357\9, 7771, . 40 

Generáln! rejstřikY civilní. 
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bylo-li za odvolacího řízen' . smrtí (z a lov a n 'h) 1 y v r~zlukovem sporu manžel t' y ~í~~ut; č 13,579;,esro~ . .ra;:~~~',ml žf1~~~ °2;8~lu:5u7masnŽ~1:f~?~~~ 
va aClm nzenJ o rozluce m VIt" I ' , , 444. vr~:n-a ~ýslech svědka o ,rozIUrkovén~edsi't~~ ze s úspěc~em opakovati ná..;. 

v .:lzenl ~řed nižšími soudy č. 14800 du, nemohl-ll být svědek slyšen 

svedeckych protokolů z rozvod " lukovém sporu místo vlastního ovt:;hf scoru ~elze užít k zjištěním 
v rozlukovém ří~enÍ nepl ť 'k VYS ec u svedků Č. 162'27. v roz-
o zJ"VtY' dal za az novot v oprav' v, . lS e~l', ~ a uplatňovaný důvod a 'yy" n~m r!zení, pokud jde 
Jevst opravnen, platí však jde-I" t mZSlml stolIcemi uznaný dův d ~ely k pi~tnosti nové sku'tečno;/ kti ~by se, v .opravném řízení Přivoá_ 

azovan c. 14192:. ' ryml ma byt rozlukový důvod do 

na rozluku manželstvi nelze uznati z .. , • -~g~ uplatněn výs,lov.ně jako rO"luko/n~h.o ddUVyOdU, než -který byl žalo
'v. . y uvo c. 14805; sro-v. č. 6060 

ucel mformativního výslechu str' J ~eze zásady vyšetřovací (vyhlea:á;a:í~Zlukovém sp~ru Č. 14836. 
1 V ,rozlukovém řízení řed ,) v rozlukov'e:m řízeni č. 14'835. 
snudem z důvodu § 49l č pro~esmm soudem, nařízeném odvo ' 
kový důvod č. 1584'r' s;o; 2, c~-", ",elze žalobu opříti o nový iactm 
poměr dřívějŠí.ho roz;udku' c. d . ~, 13160, 9577, 12478, 11296 l%t9~ 
ť'~~~~~ím žaloby, k Pozdě;Yz:gij~~é~u s~~r~ o rozvod, sko~čeného 
byla-li ž~loba manžel o u o fů'zluku manželství 
žel y. ova na rozvod man Y 1 t ' cmy pravoplatně zamítn t ze s Vl z výhradné vin 1~~~~~tťdle7 b~lbá:rl, ;~J~ a;,y~~~l ~lz:Zd~:é:;1 r~~~~~(~ti :a"s~+;j~~ r~stmi ~působilé dO~áz~ti ~~~I~lč7ebo ve spojení s dřívějšími aJu~~~= 
ekcenstvl. ne?yl0 obnoveno Č •. 16202~usr~~~u-yn~~805mJ ~e manželské spo
s utko,vy zaklad žalob ,. c. , 15656, 1'65~ 5527 
zásady vy-šetřovací a p~a~d;o~~f~íá1n~sí~ bl

Ý55ti spolehlivě zjištěn' podl~ 
rozsudek d . I c. 56 

v h ,vy any ve sporu -o- ro d . vse o podkladem rozhodnutí s. zva manželství, nemů'že b ·ti bez 
pokládati otázku ro,lukového ~?ru dO rozluku téhož manželstv/ a nelze 
a vmy na něm, po případě i v~:o nU (hlubokéh.orozvratu manželství) 

~~~~~~I~~n,~~r~Oh~~o~~g~I~~:Í~:tovatí;:!~Jie,J~illoji t::kr;:n~z~~~i 
~,~~. z~~8'ny rozvod dobrovolný) ~."cl'~65g~azkY ro,,"vodu a viny na , ' . ' srov, c. 6527 16202 

po~lesky (cizoložství) žalu'kího .y " S!Vl ~,emohou v rozlukové~ maonzel~ po na-stalém rozvratu man Y 1 Z~~ta o;t:~y zavině~í na r;fI~~~, Zj~~\Ii~ebj: f~~šim~lltí,P9kUd sect"o= 

uglatněny zav~~~1~;;;md~~:~~~r~o~f,;'~ sto~ce, neh'í~dk ~~n:~lkz~au~I~i; o :-ana proh žalobě o rozluku man'e?t J,a ,o rozlukový dfivo:d, či jako 
a z,:>l0ba o rozvod,. po "d' z S Vl c; 16&31; srov. č. 12997 
o z a lob ě pnpa e pravoplatny rozvod' Vl'Z vy"e " ' . • s rlzení 

§ 15 rozl. eJák. viz té'" , ci~;oze.mců). z lllze rozh. c. 1414:4. (rozluka manželství 

o zadosŤI manžela bydH 'h . ~~ro;yodlnll,ě, rozved~?ého ~a~ž~lsi·Víz~·O~le.to§rilc'5kÝrCh I ze~ích, ~a rozluku 
Clmu na uzemí kd 1 t" oz. zak proti m v 

soud, bydliště žadatelova' č. ~'f~#.' pravo slovenské, rozhOduje kr!j:t 
nema-Il ",kdo- z manželů -" " y obecneho SOUd.ll nenl' "d naslch sta.tOlC'h příslušnl',ku' t , ' za ost za py v - v U'zemsku 

~1~~ě§pií~1:Šo:t :~:d ;~~i~ rf8~~Tn~n~r~~;~~~k~a~ž~~i:~ ~~o~~č~~ 
J. n., na tom nebylo nic změněno 
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ustanovením čl. lIl, Č. 2 zák. Č. 130/1930 Č. 16000' srov. Č. ,14419 1534. 

2146, 10990. " § 17 rozl. zák.: rozsudek v rozvodovém sporu, jenž byl vynesen na 
základě uznáni žalovaného, aniž soud zjišťoval anebo uváděl rozvodový 
důvod, nemůže býti podkladem ,pro přeměnu rozvodu- v rozluku (§ 17 
rozl. zák,) č. 13232; srov. č. 11489, 15167, í5488, 15041. 
manžel, z jehoz výhradné viny bylo uznáno na rozvod manželství nemůže se domáhati ro-zluky, musil-li si býti vědom toho, že hy rozl~kou 
~řípravil manžel~u o zákonný nárok na pensi a takto ji hmotně poškodil 
c. 13388; srov, c. 5189, 5425, 8200, 999'1, 10520, 10753', 15274. 
v řízení rozlukovém podle § 17 zák. lze přihlédnouti k doznání skutko
vých okolností v rozvodovém sporu č. 13514. 
,pravoplatný rozsudek, jímž byl vysloven rozvod z výhradné viny nedo~ 
stavivší se strany, brání této straně (pro rozsouzenost rozepře) v po
dáni samostatné zaloby o otázce viny na rozvodu manželství, muže 
se však domáhati obnovy původního sporu z duvodu podle § 530. Č. 7 c. ,f. s. v otázce viny na rozvodu, třebas byla zatím podle § 17 rozl. 
zák. postavena rozluka manželství H původní v)'rok o vině hyl převzat 
do rozlukového usnesení Č. 14706; opuštěno tím rozh. ·č. 8~52; srov. 

ié, ,13503. nejde o nezákonnost, jestliže nižší soudy zamítly žádost o· rozluku 
manželství podle § 17 rozl. zák. proto, že rozvodový' rozsudek byl vydán 
na návrh oboU manželú na rozvod manželství od stolu a lože a jen na 
podkladě skutečností, jež: obě strany navzájem doznaly Č. 15041-; srov. 

č. 11498. podmínkou přeměny rozvodu v .rozluku manželství jest, že šlo o rozvod 
nedobrovolný č. 15157\; srov. Č. 1149:8, 13232. 
byly-li strany jak v otázce -rDzvodu, tak v. otázce viny na něm zajedno, 
jde o zastřený rozvod dobrovolný, jenž -nemůže býti podkladem pro 
rozluku .podle § 17' rozl. zák., třebaže 'byl vysloven rozsudkem podle 
formy kontradiktorním č.-*é+&i~~- srov. č. 11498', mi232. 
bylo-li manželství k žalobě manžela rozvedeno 'pro hluboký rozvrat 
manželstvÍl [§ 13' h) rozl. zák.], ale :k návrhu žalované manželky byl 
na rozvratu shledán převážně vinným žalující manžel, nelze k jeho ná
V'rhu povoliti rozluku podle § 17 rozl. zák. takto rozvedeného manželstVÍ 

Č. 153'10; srov. č. 4'509, 568'7, 9447. bylo-li manželstVÍ rozvedeno z výhradné viny manželovy podle § 13 
e) a h) rozl. zákona, nelze vinnému manželovi povoliti rozluku manžel
ství, mělo-li by povolení rozluky za následek těžké poškození majetko- ''; 
vých práv nevinné manždky č. 15159; srov. Č. 933~, 9991, 10520, 133'88. 
povolení rozluky manželství, rozvedeného z výhradné viny manželovy, 
odporuje dohrýmmravům, byla-Ii by manželka povolením rozluky pří
pravena o zaopatřovací požitky podle zákona o starobním pojištění 
a musil-Ii si býti- vinný manželi tohotO' dusledku vědom. Č. 15274; sroV. 

č. 9991, 1338'8, . nejde o nezákonnost, dospěly-li nižší soudy k závěru, že kontradiktor-
ním rozsudkem ve sporu o rozvod manželství jest ve skutečnosti zakryto 

uznáni rozvodového duvodu č. 1'5488. nejde o skutkové zjištění, nýbrž jen o ú s u rl e k, vyslovil-li nesporný 
soudce v rozIukovém řízení podle § -17 rozl. zák. na podkladě' skutko
vých okolností, zjištěných v rozvodovém sporu, názor, že navrhovatel 
jednal v ú mys I u, aby manželku dohnal k rozvodu a využil roZVO
dového rozs.udku k dosažení rozluky č. 1553ú; srOv. č. 5189, 8209, 8'420, 

mGo. jest nezákonností, jestliže nižší soudy povolily rozluku manželství, rOZ-
-vedené-ho kontradiktorním ro.z.~udkem, pro- 'hluboký rozvrat, založený 
duševní cho.robou manželčinou, jež nedosahuje stupně, uvedeného 
v § 13 g) zák. Č. 3120/1919, aniž zjistily skutečnosti, které by dopouštěly 
úsudek, že a proč jest tímto s.tavem manželčiným účel manželství zma-

řen Č, 10059. 40' 
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pravoplatný rozsudek za 't "' , y 

spornftm řízení o náv(hu :; apel ~alobu o rozluku manželstvÍ ' 
pl~tne rozhodnuté Č 16266.premeny' rozvodu v rozluku . ,may.ne_ 
vlrv výroku o rl' ' 'y srov; c. 16(3'13'. vyznam veCl Už 
zák.) na "jž h ~~ u~e v·:nanzelstvl v II e s por II ' Y' , 

želstv! Č. \!53~~,; a~~~~. rČ~e~á2~t o r II é o žalobě ~amro~~~~~l /t I} rozl. 
byla-li za sporného řízení ,,' y e oz man ... 
vyslovena rozluka v ne o, zalg.be !1a rozluku manželstv' kladě rozsudku vydanéS6orne~, r~~~~I z viny žalujícího ma~ "Pí8vOPlatně 
nati a rozhod" o v dnveJslill rozvodovém ze a na pod .. 
na rozluce č nl~~b ve sporném řízení o o t á z c e spoTu, lze dále jed
netý~aj!-1i se' nové ~kutk " . yy Vln y manželčiny 
~f;zoel~b~~~áhá .obn?vyO~~Z~~~~nVoés~6 ~r~r~:z s~ j~den v z rozvedenic-h 
toliko otázk~U, ~nl ~xlstence rozvod'Ovýcrfdů-~o~~l VlllX hzalUjíciho man
vodů než pro m~~~bJOe~? viny na rozvodu, vyslo~e~:~e t?v str~!lě!_ nýbrž 

~~~~Uot:t t~Ozhodnul a r~~~:;:ně;~!~~J~í, v"~~fjí pře~~T~ulí~rh~h ~~~ 
,19311, ani pro P~:tJ~d~ laTI! ~ro, postup podle § 25 u~~sroJle ,§ I? rozl. 
vodového sporu č f~5s4onecne'ho rozhodnutí o ž~lobě' zb-

k
. c. 100/ 

na podkladě -fozv . " za o' novu fOZ-
v rozluku y odoyeho rozsudkU' nelze se d 'h' _ y 
manželé tr~~nzelstv~, jestliže po- právn'í moci oma ah preměny rozvodu 
163rJ2 71622 a 3e20ma.nzelské společenství -č 1678;.oho ro.z~Urdku ob. novili 

§ 
20 ' I ., . , " srov, c 13943 8>42 

roz. zák. (příSlušnost soudu" y ',; 

§
§ 25, odst. 3 rozl. zák. viz heslo' ) Š ~1: rozh. c, 14544 u § 15 rozl. zák 

~8 ~oz1. zák. viz heslo: m . y g r ~ v s tVl rozh. č. 16326. . 

§ro~3' c, 13"1>45, 15'179, 16260, a o z e I s tVl (spor o jeho neplatoost) 
VIZ rozh č 14544 u § 15 

rozlu.ka manielstv,. ~ r?zl. zák. 
zák.' - 1 Clzozemcu VIZ též vý-še rozh. Č. 16000 
manželské žaloby cizinců . Y. u § 15 rozl. 
-P0Ju~ovati podle zákonŮ ~e%Cěhz J~den se ysadi! trvale v tuzemsku J'est 
za uJe se aby manY I' bl" e manzelstvl bylo uza v , b js.ou; cizinci č. 13'3,~~,.e srt I kř~slušnÍ'~y právě této- země, ~;~čt; ... neb~: 

yly-'h tuzemským so~de v._ omu c. 9255, 87!45, 5060 ~ 1807 ze ' y I 
zak. rozluka ... r vf!! povoleny rozvod a poto d -. 
odst. 2 f. ll' ~~~:ev u., pnslt~šníkií polských, jest Vy~~P?tile § 15 rozl. 
tř;bas, co, d~ t oa he~~o~t ř~:~~~' ~~f~Odo'vé~-o, a!e i rozr~kofré~~e ř~ze!~' 
~? b~nf8g2~.a příslušnost tUlzem·skéh~U S~aUvda;i~~víu~~el:Z;J4~oU'dnÍ, jímŽ 
nem nezákonnost' ~. ' srov. plen. 
Hce zato -že TI ,I, mel-II rekursní s.oud sou'h'i'asně 

Rozluka mě~a;::, ří~:-khat. ,~á_bg~evnOsl:v~at.r~~g::. ~~'j:t~tVJ<h~k~~s~ý~ge~áf~k1 ~b= 
,," a VIZ eslo: měn a ' '. 

Rozpo-cet viz ,heslo: o b e c. . 
Rozpor se spisy viz heslo: d o vDI á n ' v 

RoZSOuzená rozepře viz heslo' r I ... (§ 503', c. 3 c. ř. s.). 
ROzsudek 'Viz též hesla: opr~'Vaozepre yrozsouzená (zahájená) 

luka, rozvod y,...ro-zepre rozsouzená b h" : zepři . k' ,soutez nekalá (§ 18) , va aJena, ,roz-
, uro O've sazby ' spolecenství 

parični lhůta (§ 409 • . ' , v r o -
proti nezaměstnan' c.~. s.) VIZ heslo: lh ií ta podle § 409 c. ř. s. 
proti zemědělcům Yv~ ~lZ I heslo: n e z a m ě s t n a n í 
§404 c. ř. s. (obsahz eso: zemědělci (úlevy), 

o d vol á fl í y rozsudkového výroku) viz též rozl ~ 
_ pokud není tř:b~' 14Jl(6~ u hesla: zmatek odlel. c. 132?1 u hesla: 

tentokrát č. 1398g~e ~vyrok~ rozhodnutí u~ésti P že se §ž:?~ c. 9 ~', ř. s. 
, ~rov. c. 467'8, 10981.' o a zamlta pro 
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námitka žalovaného, že konpensoval zažalovanou pohledávku pře d 
s por e m, nedávil podkladu ani pro jednání podle § 188 c. ř. s. nebo 
podle poslední věty § 391 c. ř. S., ani -pro rozhodnutí ve smyslu: § 4li1 
c, ř, s, Č, 1'lJ873, 
též o tom, že se k započtení namitaná vzájemná pohledávka nehodí 
k započtení, jest rozhodnouti v rozsudkovém v:\7roku (§ 404 c. ř. s.) 
č. 1>67>91; srov, Č. 9034, 4530, 3'007, 3630, 2362, 
zrušení smě-neč-ného platebního -příkazu má vždy konečný účinek; do
datek, že se zrušuje, »Pf'O tentok-ráte«, nemá ,právní význam Č, 15493. 
směnečný platehní příkaz nelze zrušiti s omezením, že se žaloba zamítá 
prO' tentokráte oč. 15316. 
doplnil-li odvolací soud _rozsudkový výrok prvého soudu, je.nž jen ne
dopatřením neučinil rothodnutí o. tom, že se k započtení naříkaná po-
hledá'Vka nehodí, .nejde o změnu rozsudku, nýbrž {} pouhou opravu roZ
sudku ve smyslu § 419, odst. 3 c. ř. 5-. Č. 16791. 

§ 405 c. ř. s. (překročení žalobní žádosti) viz též hesla: ž a lob a (žal-o.bni 
žádost _ její určitost) a rozh. č. 16498 u hesla: ž a, I a ba pod -1 e 
§ 231 ex, ř. 
žaloval-li spo:luv1astník za.bavené věci o ~ne.přípustnost exekuce na celou 
vě,c, jest žalob-ní žádosti vyhověti po.tud, že se prohlašuje za nepřípust
nou e:{ekuce na ža1lo"bcův spoluvlastndcký podíl č. 13556; srov. Č. 2352, 
2564, 4002, 9036, 
áomáhá-li se po_vinný (žalobce), aby bylo uznáno právem, že nárq)k 
vymáhajícího věřitele byl přijatým vyrovnáním z r u ,š e on, nelze ro,zho
dovati o tom, zda hyl pravoplatným potvrzením 'Vyrovnání nárok vy
máhajícího věřitele z a s t a ven č. 14650. 
jestliže se smlu'Vce domáhá zrušení smlouvy z diívodu správy pro vady 
žalobou nebo námitkou, nemŮ'že mu soud přiznati nárok na ,opravu nebo 
na zmenšení úplaty Č. 14716; stejně č. 10555; srov. č. 1981. 
11a rozluku mC\Jnže.Jství nelze uznati z jiného- důvodu, než z toho, který 
byl výslov:ně uplatněn v žalobě č. 14805; srov. č. 6060. 
příslušelo-Ii žalovanému podle žal-obní žádosti práv,o volby mezi :dvěma 
alternativně požadovanými plněními, nelze ho odsouditi nepodmineóně 
k jednomu z obou plnění č. 14867; stejně Č. 16920. 
-slovy rozsudku, že nemanželský otec je povinen platiti na výživu, 'oša
cení, ošetření dítěte atd., jest tl['čen obsah povinnosti otcovy, jak vy-o 
plývá z § 166 obč, zák, Č, 15925, 
jestliže dlužník (žalovan.ý) namítal, že zápůjčka je splatná podle jeho 
libovůle, a hylo zjištěno, že je splatná podle možnosti. (§ 904, druhá 
věta obč. zák.), muže soud určiti -dobu splatnosti zápůjčky 'Podle § 904, 
třetí věty obč. zák. č. 16945. ' 

§ 406 ,co ř. s. viz též heslo: výživné manželky (rozh. č. 16175). 
.při zkoumání otázky, zda exekučně- vymáhaný nárok zanikl, jest při
hlédnouN i k placení, jež se stalo teprve za projednávání sporu -p-řed 
soudem !prvé stolice č. 13415. 
ža},obě podle § 37 ex. f. nelze vyhověti, byla-li exekuce v době ;y-yne
sení rozsudku :prvé stoHce k návrhu vymáhajídho věřitele z-rušena, tře
bas vymáhající věřitel v návrhu n-a zrušení exekuce uvedl, že zntšeni 
exekuce nez'flia:mená podrobení se -vylučovací žalobě č. 13559. 
započtení Ipohledávký žalobcovy na exekučně vymáhanou pohledávku 
žaLovaného v oposičním sporu nevadí, že v době uplatnění námitky Iby,la 
žalobcova vzájemná pohledávka sp-orná a pochybná; -stačí, že 'Se za 
oposičního sporu (§ 406 c. Ť. s.) stala nespornou a likvidní č. 13702; 
srov. Č, 6536, ' 
nelze vyhověti ž-alobní žádosti, pokud se domáhá placení služného i po 
u,končení jednání v první stolici č. 13857; stejně č. 965lt-, 12873, 16758. 
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domáháno-h se náhrad " nelze přisouditi i ' Y skody pro nepřihlášení k .. , ~em č; 1~121; sro~ah;~~~6~bla!nol1 po vynesení rtz~~~kmmu ~ojiš!éní, 
opravnenosti žaUoh' u prvym sou-

bídnuta nebo d y o zaplacení kupnJ cen v, 
v prvé stolici /d1":A~6koupená yěc podle úmru:ia~, byla~li. řádně na-
§ 406 c ' ' v sleJnem smysl o vydam rozsudk nePřísluin~;tr neplatí pro případy abso~ut", !,ost~pu Č, 10327, u 
žalobce můž': z~o~~~r§ 42); n. Č. 14377· sr~v n?r!)~g~nori (absolutní 
pohledávky nas! I u opnti žalobu o h.rzeni " d : 2526. 
k oprávněnost" ~ a po podání žaloby č. 14550' ze oSlpeJost zažalovaně 
"V' I zaloby o zapla 'k . vec radně podle ú 1 cent upní ceny sta v, " SU~ku v [>rvé stol~iU?I~~8~~nuta nego dodána ku~:íe~ed byla d~o~pená ~:p xnula-1I v době r h d .' srov. c. 10327. o vy ant roz-

nchti ode d" . oz o nutí soudu již ' v , 

i pro vý;~,naéllIv nd~~~ho př~dmětu ihnedv~Po~5~~ IMta, smí soud na-

uplatnih od ór':í ' e podant odpitrčí žalob .,.'" 
podal-Ii obtcnt C zana:olk c. 15204; opačně č l~200jeste nevykonatelné lze 
něh ' b mes nanec pr t' h . . oz yI usnes ' o I rOz odnutí disc' r ' 
opravný prostře:~m j~b~Cníhdo z~stupitelsrtva ze ~fu~~~1iflíb komise, podle 
mho bytu nebI .',' TIZ V obe skončení s or " ce prOJjJuštěn 
bytu předčasnl č JelsJ:8;yříZen, jest i . žalob: n~ ~a k?k1i;ení [1aturál~ poměr § 406 ' . . y IzellI naturálního 
1>' d . c r. s. a §§ 13 21 J' d ' re ~IS, druhé věty § 405 " va. n,,:. č. 250/1935 č 15549 
za lIsly starobní di'! h ~. r. v s. neplah o nárok . , . ~ebl~~flihlášen zam~s~n~v~~~I~~ S:á!n~škoze~émll "n~cfos~!J';a~~ot~kO~~ ~. 406 ,.srov. č., 14121. a vcas k sociálnímu pojiŠtěn' 
c c. I. s. nellI na z'v d I budoucna (po d . ,a, a II tomu, aby soude ". 
,nosti (§ 904 tře~~ v~~allI ro,"udku), slíbil-li dl~ž~~~!l dobu plnění i do oprávněni k' OdSt' ve a obč, zák.) Č. 16119. I splllIŤI podle mož-
kdy byl v me upu od kartelové úmluv 'e 
prOhlášen/o ~~~tt';g~s~~~~ s~~d." pryé stJ,c~:~jk~~~U~~~I~oddl~ doby, 
"":sudk?vý výrok, jímž b ťCllleno c. 16634; srov. Č. 8468 o y, kdy 
urcova:Clm podle §§ y o rozhodnuto věcně ., " 
procesního st . 236 nebo 259, odst. 2 c ř o. mezlŤlmmm návrhu 
stolice (§ 406avu, .laky tu hyl v dabě vyciá~' s., jest posuzovati podle 
plat, ktorý Prí;j,'i, s.) ,č. 16718. 1 rozsudku soudem prvé 

Čas.ne b dAl v' u,c a sukromnému zamest . 
pokial' jeZ z~ ~~~~eh~a1~~voddU na dobu vyše j~~~~~~ r~~pustenér;1U p~ed-
1934 až v bud' . SIli, obu sroóný pod!'a odst a, ne"';oze byt -
Osp (obdObnéh~n§os406Ť1 vzdy koncom mes;aca _ p~r§d' 37 zak. Č. 154/ 
sb ' 369 c ř s) už d' h 'Sll eny podYa § 131 b c, . 4{; 13857, 13702 '9654 pre Je o sročnosfou Č. 15758 (' 
ne, yl?-h dedlcí "ozůstalo~tní ; Ur. 
d a n I s nemovit f' m ,oudem ponecháno . 
,podle § 37 e ,os I, !; pozůstalost oprávněna d v, o lne n a k I á . 
lIemovitost Př~PS~~ePTl1:llIstn.ooti exekuce vedené ~~ř~~r' se, žalobou 
dlužnlkem žalovan' u zustav!teh, třebaže se dědic I e c,m. dedlce na 
lice vlastníkem ne~hoO, .ral!. r:red vy,nesením rozsudk~ !te:r Je zároveň 

§ 409 cf' VI os I c. 16813. ou em prvé stO" 

§ 410 c: ř: ::. ';;! e~SiO. I h ů t a par i ční směněn' ~h mpensaci se nehodí vz'á'emn' , 
mku, trebasne;::~,:~ostí ani pe~ěžní pOhjedáv~;a;:~tkYd depur:'č?í stran 
suma Č. 16794. a a v P?dobe alternativního I , ~puracTIlmu ná-
právo v'b' ,"'z rozh. c. 10685 11749 zmocnelll také peněžní 
, .' " y e,TU podle § 12, odst 2' , ~, .. rt;~~\~ zav~zku, ale i při aliern:~~~i,;;r~s~~,~lu,ž'níku nejen při alter-. cncm podle § 410 c. ř. 5. 
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_ soud neni oprávněn snížiti v rozsudlm pel1čžitou částku, o které žalobce 
prohlási,l, že jest ochoten ji přijmouti na mistě žádaného plnění, jež ne-

záleŽÍ v sumě peněžité č. 15586. _ § 411 (právní mOC rOzsudku) víz též hesla: r o z e pře r o z 50 U Z e n á, 
rozluka, rozvod (říze'n!), dáleTOzh. č. 14877, 17134 (ro

zSU
-

dek díl č!), č. 16932 (žaloba podle §§ 35, 36 ex. ř" č. 16791 výše 
u § 404 c. ř. s. a judikaturu u hesla: z a poč ten í, u r č o v a ci n á-

vrh mezitímllí. zásada, ~odle níž wzsudek podle § 232 ex. ř. jest účinný pro veškeré zličastněné věřitele a oprávněné a proti nim, jakOŽ i pro dlužníka i 
protí němu, nemění nic na tom, že se pravoplatnost rozsudku vztahuje 
jen na rozsudečný vý.rok (§ 411 c. ř. s.) Č. 13240. 
jestliže bylo správci konkursní podstaty přiděleno konkursním komisa
řem podle § 112 konk. ř. postavení hlobce a usnesení to se stalo prav

o
-

platným, jest k pravoplatnosti rozřešení otázky aktivní legitimace ke 
sporu přihlížeti z úřadu i ve vyšších stolicích, dojde-Ii k nim věc pří
pustným opravným ,prostředkem; otázkou aktlv,ní legitimace nelze se 
zabývati ve sporu, i kdyby rozhodnuti konkursnlho komisaře nevyho-

vovalo zákonu č. 13829. pokud .není třeba ve výroku rozhodnutí uvésti, že se žaloba zamítá pro 

tentokrát Č. 13989. pravoplatný rozsudek nelze opravoU poctle § 419, druhé věty c. ř. s, změmt nebo zrušit nebo vydat jíné ,"zhodnutí Č. 15016; srov. důvO'dy 
rozh. Č. 9872, pre rozsah pravoplatnosti rozsudku smeTOda}né je procesné právo platné 
v oblasti procesného súdu č. 15879 (,Úr. sb. č. 3124). 
s t a t u s o v Ý (o osobním stavu): rozsudek o otázkách o osobním 
stavu (:s.tatusových) má absolutní účinek Č. 15972. 
to, že je pro pohledávku zajištěnou exekučním zástavním právem na 
nemovitosti, patřivší diivějšímu vlastníku, proti .němuž pro ni hyl získán 
již exekuční titul a vymoženo exekuční zásta"ní p.ráv·O" .před převodem 
vlastnictví v knihách, podána proti nynějšímu vlaslnikužaloba hypote
kární, neodůvodňuje námitku rozsouzené r.ozepře, nýbrž toliko hmotně
právní námitku, že jde O' žalohu zbytečnou pro 'nedO'statek potřeby 
právní ochrany č. 16012. prav.

o
platný zamítajícíro.zsudek, vydaný ve sporu mezi obcí a státním 

pozemkovým úřadem, jímž se dotčený úřad domáhal dodržení dohodY 
o směně, neváže ve ,sporu mezi obcí ,členem obce, v němž se obec 
domáhá .uznání vlastnictví k směnečnému po.zemku, nabyl-li člen ten 
obecního .pozemku již !před prvým ,sporem č. 16118. 
pravoplatný zamítající rozsudek, vydaný ve sporu mezi obcí a státním 
pozemkovým úřadem, jímž se dotčený úřad dom'hal dodržení dohody 
o směně, neváže vespom mezi obcí a členem obce, v němž se obec 
dumáhá uznání vlaslnictvi k směněnému ,puzemku, nabyl-li člen ten 
obecního pozemkU již ;před prvým sporem č. 16158. 
vliv zamítajícího rozsudku, vydallého o žalobě postupníka proti postou
penému dlužníku, na spor postulpníka proti postupiteli z duvodu nárnku 

podle § 1397 obč. zák. Č, 16216. přiz.rrává-li se vykonatelnost cizozemským nález um, jsou tuzemské soudy 
vázány rozsudky cizozemskéhO' soudu, ať jde o rozsudek vyhovující ža-

lobě, či o rozsudek žalobu, za:mítající Č. 16216. poměr dřívějšího rozsudku vydaného ve sporu o- rozvod, skončeného 
zamítnutím žaloby, k p.ozději zabájenému sporu o rozluku manželství 

Č, 16202. ustanovení § 41 e) "tk. č. 100/1931 se týká nejen usneseni, ale i roz-

sudku Č, 16266. 

1
"·1.1 .. 

II 
I' 
1\ 
II 
" 

\

,1., ....••.. 
li 
II. 
r, 

\ 
\ 



632 
Rozsudek 

vliv výroku o ·rozluce manželství v nes p o f n é m řízení (§ 17 mlI. 
zák.} na již zahájené řízení s por ne o žalobě ·na rozluku téhož man
želství č. 163i3'. 
'byla-Ii kladná žaloba určovací (§ 228 c. ř. s.) pravoplatně zamítnuta 
jen z formálního důvodu, že mohla býti pO'dána žaloba na plnění a že 
tudíž žalobce nemá právního zájmu na rozsudkovém určení existe·nce 
svého práva, .nevadí takové zamítnutí určovací žaloby podání žaloby 
na plnění č. 16424. 
v řízení o návr·hu na vyhlášení ko:n:kursu ·nelze přezkoumávati pravo
platné rozsudky vydané proti dlužníku a m~,Jze je ',odstraniti ,neb k ním 
nepřihlížeti na podkladě pouhého osvědčení, že jest sprá~ný -opak toho, 
než co bylo v nich zj-ištěno č. 16505. 
r:ozsudkem, jimž byl vysloven rozvod manželství od stolu a lože také 
z důvodu rozvratu, není pro řízení o žalohě o r:ozluku manželství pro 
hlubnký rozvrat (§ 13;' h) rozl. zák) otázka l'Ú'zvraŤu a viny na něm 
IPravoplatně rozsouzena .j pro SPOT rozlukový č. 16548. 
exekuční tito.]; jímž hyJo rozhodnuto o poměru věřitele k několika 80-
Hdárním spoludlužní:kům podle smě.nečného práva, nemá význam právní 
moci prO'. nárok některého z nich :fl'a náhradu proti ostatním spolud-luž
níkům Č. 16553,. 

§ 412 viz též hesla: odvolání rozh. č. 15177, zmatečn.ost pO'dle 
§ 477, Č. 2c. ř. s. (rozh" č. 15314, 13321). 
projednáváno-li 'Pro změnu v oso.bě soudco,vě' znovu před novým soud
cem, mají pro jednání před ním platnost nejenl dosa'\!'.adní prOhlášeni 
stran v .dřívějšim jednánlÍ, a'le i opaminutí prohlášení v dosavadním ří
zení č. 13619. 
předpisu § 412 ·c. ř. s, ve znění čl. IV, č. 14 zák Č. 161/1936 jest užíti 
při vyřízení dovolání za účillinosN řečeného zákona č. 1'5526. 
nej-de o nezáko.nnost, hy1.y-J'i důvody.. odmÍ1'nutí notáře j'ak·o soudního 
,]<'omisaře v p-ozltstal'ůstnim řízení .osvědčovaifiY před soudcem, který 
rozhodl o odmítnutí Č. 15690. 

§§ 414 až 416 c" ř. s. (vydání, prohlášen~ dorllČení rozsud1w) vízrozh. 
č. '15317 níže: r·ozsudek pro zmeškání. 
rozsudek se nemá doručovati vedlejšímu intervenientovi č. 14463. 
opis. rozsudku nelze pokládati za doručený již dnem, kdy byl vložen 
do příhrádky zřízené u soudu pro advokáta, nýbrž doručení jest vy
konáno teprve převzetím opisu 'Oprávněnou osobou Č. 16989. 

§ 417 c. ř. s. (obsah rozsudku): neobsahuje-Ii rozsudek, jímž bylo odporu 
vyhověno, rozhodnutí ve smyslu § 233 ex. ř., mí'lŽe exekuční soud 'roz
hodnouti o dodatečném rozvrhu jen pn 'l1ovém rozvrhovém řízení 
č. 15596. 
nestačí 'Pouhá duložka v rozsudkovém vý'ro,ku, že Se dovolání prohla
šuje za přjpustné, 'nýbrž se musí v 'rozsudku zřetelně uvesti, že tak 
činí 'Pro zásadni výzuiam rozhodnutí (§ 502, -odst. 3 c. ř. s. ve zl1ění 
čl. I,č. 2 z"k. 'č. 251/1934 a čl. I zák. Č. 314/1936) Č. 16845. 

§ 419 c. ř. s. viz heslo: oprava 'r'Ůz'h.adnutí. 
§ 423 c. ř. s. (doplnění rozsudku): odvolací soud není oprávněn prohlásiti 

dova.lánÍ za přípustné pro zásadní význam svého rozhodnutí dodateč
ným rozhodnutím, a to anJ v podobě »do,plňovadho f'Dzsudku« č. 16508-

dilči (§ 391 c. Ť. s.): ,námitka žalovaného, že kompensoval zaža'lovanou po
hledávku pře d s.p o.r e m, nedává podkladu ani, pro jednání podle 
§ 188 c. Ť. s. ,nebo. podle posledn.í věty § 391 c. f. s., ani pro r()Zinod
nutí ve smyslu § 41 I c. ř. s. Č. 14873. 
navrhuje-'1i se vydání 'fozsudku na sIaženÍ přísarhy vyjevovací i na vy
dání dokladů, jest vydati zatím jen částečný 'rozsudek o ža:!{)bní žádosti 
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dl § 190 c ř s. přerušiti řízení o' ža
na složení přlsahY VYJ~~ovac\ ~foc e16005, v • 

iobni žádasti na vydan! dok a Y d· namítaná žalovaným k zay~ctent 
hledávka z ti1ulu na~r~d~'bskO YpoS-kytnutí úvěru a z m:splnem da!

~o vyvazovaná z n~splne~l s ~ sUou~islosti s žalobCOvým nárokem na vra-
.. 'd' IIen1 v pravm 

ších pnpove 1, • v v 'H6 
cem poskytnuté záPŮJc~yv~' 16. zsudku vydaného podle ~ 391, posl. 
účmky právní mac! dll C ,I h o .rr~ku na' další žalobCOvy. naroky V.~~é 

dst. c ř s. o zazalavanem ~~ , ti vzájemné pohledaiVce namI 
o , o vydání onoho rozSU u pro. 

~~~~vKn~~ k 7,a~~~~~~~é~ 1~1;;ku pr~voPlatndě r?;~1OdJi~ut~ředJIČ~~0:~~~ 
bylo-11 ]1z o za Z&počtelll prove ene témže 

~~~::7ed~~fJ~et~Im~ y~;~~~uo !~~~n~a~l~i~~~e~:p~~~~~r ~/ s~~a:y žalo-
sporu mohla při úsp~~nem. ui~ho pohledávka č. 17134. 
vél'néhO vyravnatt vza]eymna , 
.. hlo' zapoctent. 

konečny VIZ es . , 
mezitímm viz též hes:o; z a.p; čte ennl. co do nákladů .~poru)t~ Eř1~~~~e; 
_ může býtt exe~ucl11m tit '~~í 1 oměr nebo. právo JIm urce~e c. mezi-

ny'ch mkoliv vsak pro. pra P 'h na'roku na náhradu skody éh'o 
, 'kl du spame o . . . y. žalova1\ 

k určení právníhO ~a t ~řeba zjIstiti netoIiko prott?~a~m čCl~4184. 
tímním rozsudkem Jes o zda z něho vzmkla s o a , nelze 

l:k~z~j~::é n:a~~:ctá~l;e,1 !;~íta::! %ů:~do~:~~lo~~~~V~o~fe:f;~~~ nl~~f 
rozhodnauti v řízení .omyezen::ečném razsudku Č 16521; srov.· , 
jest o Ul rozhodnouti az v v'" na straně žalova-
12133. oru v něm z pnstoilPIl y 'k v roze-

pro ::~~e~e~J5in~~:;~~:e?tv: i~~t~i:~~ ~;;~;~~~n:~~::~~~n\~~~r~; 
pn, nebyl soud. oprr~:~-Jf vedlejší intervv~nl~nt ža~~~~~:~o není osvě~
sudek ,pro uzna:r:1, • tomto směru sta:Cl, ze pro 'ednávání a ze 
smyslu § 14 c. r S., v I dlejšího intervementa! k pro] 
čeno že saudce vyZV! ve ne rojednával c. 13161. v·· li ·e' 
vedl~lŠí intervement pres to d ~ení se ža10bnímu Jnáraku'bucI~rtlrPřiia~ 
k závaznosti projevu 'O ~o ,~oání sporu, se nevyžaduje, a y . y 13258. 
stmna přI lOku bza P:;E:cen~avrhl vydání rozsudku pro. u,znan:'~iOb ná-
odpŮfcem, anI a Y 0y y. y . prol.ev stmny o podrobem se z . 

I ť pIatne ucmeny v 
nelze odvo a 1 . • kl -ctě uznání za-
ro'ku c. 13258. , 1 jenž byl vynesen na z~ a", d nemůže 
rozsudek v r?!VOd~ve;liŠ~~~~~' a'nebo uváděl rozvokOOVY('§ d~;Or~z1. zák.) 
lovaného, antZ SOU Ly Y nu rŮ'zvodu v rozlu u 
b·ti podkladem pw preme 67 . . " 
Č~ 13232; stejně č. 11498, 151 ' , . ek uznává tirn ,ná~o.k!, ·~tery s~ 

upu:tí;~\ ~;~o~~~a~~d!:[~n~t~~~a"'n!s~~~:u;~r~r;y~~:~~fll~1 ~~2~Y; 
'tn:~ . . . ři ústn4m jednam vynes 1 
ucměny P " v ěl rozhodnouti rozsudkem 
~~~~o~i_l~7 ~oud rozsudkem dPrko pUr~l~~~á~~ :~atečný podle § 477, Č. 9 

. . 'lest roZSu e· I 
:koflitradIktDrmm, _ ' ' y 15993· srO'\". 
c. ř. s, Č. 14583 .. '} . předpoklady ra.zsudku pro uznam c, ,-
formální a ma,tena nt I • • ' bezy . hradně 
Č. 8990, 10816. . fO uZil1áni se vyžadUJe vy~l,o,:ne,. a a' dáleY~lištění 
k vydání rozsudk~ P v' kud uz.nává žalobu! narok, .1 Č 15993; 
pro,hlášeni žalova~l'e~ho, ze ~hPO "'ápisem v jednacím protoko, u ' 
tohoto prohlášem -z.a.lova.n-e o '--' 
srov. Č. 3007, 10816. 
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že žalovaný uznal žalobo' . 

~á:~s:~ č ~ rdf5a~~w. pro;o~?~~~' ~~~h~O~1~~~~O~lero§zs~lgk c. ř. s. jediné 
pro zmeškáni viz t' ~ h' &rl Ov c, 3007. II pro uznání 

t " ez es o: do r II Č e fl! , " " 
e C fl o s t pod I e § 477 ' 4 I, S m e II e C fl é říz e fl • 

v J C. a 5 9 c rV I, z m a ~ - vseobecné' ť v , •• s. 
l ' . lm, ze se -dal odsou-d'ť 

i~o~~r~~~~~~: j~n;~j~:g~o~~I~~lht;ilo~~~:mz,p~~~::k~~~t,:~~ 
Č. \~~~ exekuce, neschválil vlastník a~t~a rn~~~ zmo:-~ění, a dopustil 

" c Y POJistnou smlouv 
n~dostav1'i_li se odvolatel k o d vol" II 

UICdh, nel~e. z tohoto důvodu zamítno~t~ l'O~: I~O~Uv ve sporech pmcov_ 
ne '03't~vl-h se jen jedna nebo . , . o anr c. 13459, 
ve veC'l -pracovní (§ 33 'k • C1rU~ strana k o d v D 1: a c í . ',' 
vivší, ard se zřetelem ;: ~!v'e ]~st Jednání Provésti se strano~ ~e l~~~:lt 
~.ralc~;;~bo soudu a po .Příp:dě ~~k~o vd~~áoIst'~éI_na '~odle obs~~u spis,l 
i ve v' h ac m spIse byla JIZ uvedla: 
'k vecec pracovních je strana v I v 

~:olr~~a~. ~3~~e5dnesem, jejž, nedosta~:š~c:~'~k vHg:ol:azCaím fkízelHí (§ 33 
. r' , mesaa'Vprvé 
Je""'I' rozsudek pro zmes'ka'n' v'. eV .. y 1zrusttiprozt' . r. v 5., Jest naríditi jen d':,. ma ecnost podle § 477 v 9 
ve veci č. 14164 vy ani íl1oveho rozsudku -nikol,' dalY' . 'd c" . 
odle' v • 'St Je :nam 

P § 396 c. r. s. (domčení v dání,' o 

J.1OZsu~ek ('Pro zmeškání) 'e~t Y v ,pojem du:k.az~): ústně pwhlášen' 
semnem VY'hotove.' d ~ J Y. z d Y d o r u CIt 1 žalo " y 
,jsou rázu .velícfhon~.s 15~~~~y~r6~~dlisr2Pf2 414, 416 c. ř.V:~;~~1. ~d~~~ 
k vy.nesenr rozsudku pro zmeškání v. v . 
nes! skutkové ;okoln.o:sti na předmět ~tacl, ~e dostavivší se žalobce před
n: vynesení rozsudku prŮ' zmeškáni, ~oze~,r,e ~e }~tahu!ící a u·činil návrh 
dukazy ve smyslu § 396 y ',' pr~branl veCl uenl potřebí č. 15345 
~~!;rt!a?,y n~:bí~í ~ skutko~'ý~h S~,;~l~~~~~~ Dr;; ~ůk~zy, k!~ré dostavivšf 
t z JSOU JImi vsechnv důkazy které . ' o 'dsazenych 'Pnmo v žalobě 
eprve obstarávati; za' uveden" . t?a ~ou pn ruce a jež si .nemus~ 

Io~~~e. odůvOdi'luje žádost o ~o~o1~~~mm'~y JSOU j!rni i listiny, jimiž ža: 
~~ti ldnZ~ podklad svého volného uV~áf:~."'a CdhlUdyCh, a soud může jich 

VO, enost žalobního nárok ' ;' po, e § 273 c, ř, s, Č, 16976 
ok vylu:ov.aným předmětťim prá~~ ~r~elll v v ~~'!o:bě" že žalobci přísluší 
~odu, ~ ze je k o U P j., I 'P'řed pov.QIle~i e opouste]ICI vykon exekuce z dt't
fn~~e vyhověno vo'Zsudkem pro ;~~~~~k~'c~, nle3stačÍ, aby mohlo býti 

, TItC, ,169, srov Č 11589 
!1vedeno_li v ža'lobě jen v v " , "', 
n~z, ~'ebyly uvedeny Sk'utt~:éa,I~~~~% »:IUhuje<: ž~l:obci zažalovaný pe-

Z~aal'rob' a nelze uzn,a.ti rozsudekm p'roDSzm' e,:ak.n~ch(z§, Se zakládá žalobní 
Ol Y' v tako' ~, s anI 396 v a 85 ' v v vem prllp.adě není důvodu k ' , ,Co 1'. ,g..) podle 

žalob';::' ': c; 1~635; SWv, Č, 5984, 14339 postupu soudu podle §§ 84 
'h .! udaJ, ze zalo'Vaný »dlUhuje žalOb .' 
r .le?avku«, nestačí pro nedostMek p' ,d C} zk postupu zažalovanou po
~. r. s., aby hylo uznáno 'odl v o ,mme §§ 396 a 442, odst 1 
c. 1.4~3?; srov. č. 13635, 598l e zal,oby wzsudkem pro zmeškáni 
nem-Ii za,loha na náhradu Yk d, . 
'11Ie~ospělým škůdcem (§ ~3g9 Y p;~:tl ~.sobám povi-II:n.ým k dozoru nad 
strance vylíčením v če. . ...:0, c zak.) odůvodněna po skutk ' 
vy;dati mzsudek pro zme~á~~le~lY'h~;rz~én~ vzavin~ní těchto osob Ifle~~ 
podle § 398 c. ř. s.: b 'I-I' ' 'VUJtCl zaIoblll žádosti č. 15326 
podle & 182 ). 1 Spor postoupen kra'sk' . 

~ a) o .s. p, v doslovu čl HI ': (jJ ym ySoudem -na Slovensku 
, ,C, zak. c, 23/1928, kr.ajskému 
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soudu v historick)'ch zemích, -nelze přípravný spis podanS' u krajského 
soudu ,na Slovensku, v němž ,by'\y námItky ve věci samé, považovati za 
žalobní odpověď, a jest ,na krajském soudu v historický,ch zemích aby 
určil žalova:nému lhí'ltu k žalnbní odpovědi; při vynesení rozsudk~ p-ro 
zmeškání podle § 398 c. ř. s. nebyl krajský soud v historickS'ch zemích 
oprávněn přihlédnouti k příprav;nému spisu podanému 11 krajského 
soudu n Slovensku, jehož obsah nebyl ,přednesem Č. 13882. 
přijetí ža'lobnÍ -odpovědi .na soud jest· úkonem soudní pravomoci a pod
léhá přezkumu vyšších soudů č. 14353; srov. však. č. 15102 .• 
prekluse ža,lované strany pO'dle § 398 c. ř. s. nastává sama sebou uply
nutím lhůty k podá'llÍ žalobní odpovědi; 'právo žalobcovO' na vynesení 
msudku pro zmeškání není časově ohmezeno; otálení s návrhem na 
vynesení rozsudku pro zmeškání má význam jen pro otázku útrat podle 
§ 48 c. ř. s. ,č. 15102; 'v témž smyslu č. 8145, 7729, 72'86; srov. však 
Č, 14353 (důvoóy), 
pro použití předpisu § 225, odst. 2 c. ř. s. ve znění čl. II, č. 3 zák. č. 23/ 
1928' jest rOZhodující jen, že byl vydán soudem prvé stolice rozsudek 
'pro zmeškání; ustanovení to .platí též -o rozsudku pro zmeškání vyda
'ném pro nepodání žalobni odpovědi (§ 398 c. ř. s.) a vztahuje se .na 
každý opravný prostředek za celého. sporného řízení ve všech stolicích 
Č, 16613; srov, v témž smyslu Č, 9320, 14898, 
podle § 399 c. ř. 5.: řízeni ° návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání. 
pro nedostavení se některé ze stran. k roku ustanovenému po podání 
žalabní odpovědi se .fl'~zahajuje z'vláštll'ím usnesením Č. 16404. 
ohmeškalá strana jest i po zmeškání roku po podání žal-obní -odpovědi 
opráv.něna k opra'Vlným prostředkům proti rozhodnutí ve .sporu vyda
ným a k návrhu .na pokračování v přei-uše'Hém řízení Č. 16404. 
pod:e § 442c, ř. s,; přednesl-li žalobce při .prvém wku (§ 239 c,ř, s,) 
před .okresním soudem žalobu a nedostavil-li se ,k roku k ústnímu jed
nání, ,pti němž 'do6tavivší 'Se ža'lova,ný popřel ž'alobní n:árO'k ,a navrhl 
vydání rozsudku pifO zmeškání, byly tu předpoldady pro ,vydá-ni roz
sudku pro zmeškání podle § 442, odst. 1 c. ř. s. č. 13695. 
vyloučení stra:ny z dalšího přednesu p9dle § 442, odst. 2 c. f. s. k ná
vrhu přítomného odpúrce předpokládá, že Tlávrh byl učiněn u soudu 
příslušnéhO' k !projednáni a rozhodnutí rozepře; prohlásil-li se pOl po
dání onoho. návrhu soud nepříslušn~fm a IpostoupiJ-li žalobu podle § 261, 
odst. 6 c. ř. s . .příslušnému soudu, pozbY'1 návrh podkhdu a k tomlt. 
aby :mu mohlo býti vyhověno, musel by znovu přednesen před přísluš
ným soudem. a'rciť za podmínek § 442, odst. 2' c. ř. s. Č. 13823. 
jesHiže žalovau'ý ~p,opřel tl- prvého roku před okresním soudem obsah 
žaloby, navrhl její zamítnutí a odsouzení nedostcvivšího se žalohce 
k náhradě nákladu spnru, učinil návrh na vy'l'lesení rozs-ud-ku pro zme~ 
kání a pak prohlásil, že ponechává spor v klidu, bylo toto prohlášení 
bez významu pro rozhodnutí o návrhu na vydání rozsudku .pro zmeš
káni, aníž záleželo na tom, že první soud neprohlásH jednání za skon
čené .podle § 19-3. odst. 1 c. ,ř. s.; náSledky zmeškání nebyly zhojeny 
tím, _že žalobce při následujícím roku vstO'upil do jednání é. 14051. 
zmeškal-li žalovaný rok, který byl ustanoven před okresním soudem 
'po podání jeho 'námitek proti směnečnému rplatebnímu rozkazu, Je ob
dohně užíti předpisu § 442, odst. 2 c. ř. s. a ,při rozhodnutí o práv.ních 
následcích zmeškání přihlédnouti i k obsahu směnečných námitek 
Č, 15970, 
smluvený rozsudek pro zmeškání mezi manžely o rozvod manželství: 
nicotná jest dohoda manže.lu, aby jejich manželství bylo rozvedeno a 
rozlouče'cl'o bk, že m8inželka podá na ma,nžela žalobu .o rozvod z jeho 
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viny, že se manžel k ' 
z jeho vin ". p:vemu roku nedostaví ž 
želka G p/ a

l 
z,e, jakmIle rOzsudek nabude p' r' e :ozvO'~ hude povolen 

VQ enl rozluky' nkat . . avm mOCI zažádá 
manželce' výživné ode d 'kd ny Jest i slib manželův Že b d ma:n_ 

trestní. (§ ?68. c. ř. s.) viznetěž he~~o:yst~hUje z jeho' dom'ácnostf' t ~~~~ti 
narnlnlI nález " . vazanost 50'ud d' .. ' 
(:~z.h; č. 15677), č. Yi6:7+rnuen~ ro~h. Č. l3'340 a dále ~esJ~~ c ~~Il i
cIvIlul soudce I'est " d e~ a. ex e k II C e (§ 25) e c 
kd v • vazan 'o suzuJÍcÍ t tn· . yz Je přímo podmínkou sou m r~s !m rozsudkem nejen fehd 
trestný čin, a'Je i tenkrát, kd ž kromoprav~'ho .náTOku ,to, aby -tu bY! 
pro odsouzení -pro trestný ". Y ~~1~ s,kutec11'ost, která jest podm~ kYl 
rozsudku, a jEst zároveň ro~m, zJ~~t;'fla trestním soudem v odsuz l:~, ?U 
il~ro řešení civ.iiního. sporu hč~d~~f~:.ro Stuk:o!illOprávln~ nárok a ukcá~ 

37, , , ' ,v emz smyslu c, 6403, 1583,2 
pravoplavny vyrok trestn'h ' ~ 
kdo je v civilním s m 2, o s,oudu o zavin.ě'HÍ (§ 431 tr zák 
a, z~ůs?b11 srážku : m~t~~~Z;:' v~~iJ[ážce ~že jel povoz~m ~~~p!~:n~ 
van.l ,naf-o~ku na náhradu škody ť 'd em), J; roz.h?dující pro up-latňo-
majetku c. 14119 ' a J e o poskozem na téle ""neb 't . ,,,,,'Ona 
vazanos civilního soudce od ., , 
když jde v civiJnJm ' I SUZuJlclm trestním nálezem . e ' 
kr~~, ,-když byla v tr:~t~rí~ ~nft~í;ý '~~'S~edek tres"tného ij.n~eJ:I~ ~e~~~~ 
dU]ICI pro řešení civil'níh II z]Jstena skuteenost která J'e ro h 
trest 'h V' " : 'Úl sporu a jež je '80 "., f ' z o-
j. kdn:- ,o cm~ č. 15832; Sf-OV', č. 6403 12234 ucas 1 skunkové pod$taty 

, yz oba. zalov-ani byli .fre t .' _', ,14119. 
spachaný na. žalobci můve .s dll lm sou.dem odsouzeni pro trestný či 
škody dokazovati ž'~ ž,al~b Je en z .!1'19h v cirvil'HÍm sporu o náh d"' 
vany' '1 'O' ' 'covo Zra'HeOl bylo ' b ra u " ' 'f!1 c. ,:) 73'; srov. č. 13'139 zp-uso eno druhým žaJlo-
clvl'lm soud jesť vázán zjištěním 'tr ' 
k~~mo?'rávn~ nároky, kýmkoliv a ~~~~I.h~, ~oudu .j. tenkráte, Jde-li o sou-
~39~ ~l~r~iiehož se týká OdsuzUjfcí 1'~zs~~e~k;~IV 1;3YV620zované z trest-

" . . ; smv, Č. 6403 
vazanoS'Ť civilního- soudce odsu ,"', J 

byI~:l~' v něm zjj'štěna skuteč,~~~~Im~ t~es~mm rozsudkem je tu tenkrát 
t:'0.TIIC} součást skutkové podstaty' t~::t~Pha ,t:~01 ř:šení civilního sporu' 
CIVI nt soudce není váz" ne 10 cmu c. 15832 ' 
su ." an nazmem tre~tnÍho s d . 

-zuJI,clm -trestním rozsudku pro [p,řestu;:' k ou u, vysloveným V' od-
~de.n{ ~P'Ů"luz,ay'i,niI sV'é z'ranění ~~ 1~1~~5 tr. zak, že i poško-

a u Je trestny CIn ve srny 1 t' . 
druhý případ), o tom r:oZhOd~j~ ~e:tnlch zákonů, (§ 1489, -druhá věta 
pr,avoplatný o d s li Z u I' Í c' 'I sp o r li zásadně - není-li tu .. .! 
samo"t tvl na ez trestního s d J!lZ , ~ a ·ne a nezávisle na v' I dk " ,ou u - civHní soudce 

Rozsudí v' z ~ r °l" ~ fuj í c í m ".v~rokem -tre:t~~o ~O~~el~t~~h~ 71~~e'Híl nejsa vázán 
v,v ,:z es o. r o z h Úl d C 1 S'Ů U d - . 

Rozslrem z~oby vi.z heslo: z m ě 11- až' 1 b 
RO--=.v S,l,u,ze.-bnosti vh heslo: slu~eobl1Y~st 

ZstTovant VIZ hesla: n á hra d v k . 
Rozvazovací výminka viz h I a s, o ~ y (§ 1330 obč. zák), s o II těž ne k a I á, 
R I>...t v ,eso: vy.mlnka 

Ozvvu: manzeIs,tví viz též heslo' ~ . 
b 

. rozepre rozsou " " 
- 0., nova manželsk 'h ' v zena, zahalená. 

VIZ t ft mže. e o s p o I e cen s tví (§ 110 ob Č r k) 
přeměna v . za . 

r o Z lu k u v· h I (§§ 15,17), oz 'eso: rozluka manželství 
v Ý ž i v 'll é viz hesló' v . V' , • 

rOzvodové důvOdy (§' 1O? z 1 V".ll e ,m a n želky. 
vod manželství z viny man~e~kc. zk~ k): byla..Jli ža'loba manžela na roz-

y, era s rozvodem nesouhlas,,'la, 
I prav'o-
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platně zamítnuta, bylo tím pravopllatně ,rozhodnuto, že manželka nemá 
viny -na rozvodu a nemůže manžel tytéž skutečnosti uplatniti jako dů
vod rozvodu ani v pozdějším sporu Č. 14872. 
nepořádným životem ve smyslu § 109 obě. zák. je takové chování, 
-které se bud' v hospodářském nebo mravním směru odchyluje od ob
vyklého z,působu řádného života č. 16463; srov. Č. 4509, 6458. 
odpuštění: zásada, vyslovená v § 14, písm. c), druhá včta zák. Č. 320; 
1919 pro řízení 'Ů ž,alobě o rozluku manže.Jství, p-latí obdobně 
i IP ř i r o z v o -d u manželství od stolu a lože č. li5278; srov. Č. 6309 
9500, ' 
vina: hy,lo-li vyho'věno žalobě b rozvod manželství od .stolu a lože, 
řeší se-v rozsudku ,otázka v~ny jen zásadně, ne však co do podílu (nebO 
stupně) toho neb onoho manžela na vině č. 14566; -srov. Č. 9597, 8408. 
řízení: bylo-li pravoplat-ně !Vozhodnuto O žalobě manžel-a na manželku 
o rozvod mamželství ta-k, že se ma'n!Želství rozvádí -od sto.Ju a lože z viny 
obou stran, ;překáží žalobě, kterou se manželka domáhá ,rozvodu man
želství z vyhradné viny manželovy, námitka rozepře rozsouzené Č. 13503. 
pr.avuplatný rozsudek, jimž hyl vyslloven rozvod z výhradné viny nedo
stavivší se strany, brání této straně rozsouzenost wzepře, ,aby podal-a 
samostatnou žalobu o otázce viny na roz'vodu manželství, může se však 
domáhati obnovy půvo-dního sporu z důvodu § 530, Č. 7 c. ř. s. v otázce 
viny :na ro-zvodu, třebas byla mezi tím již podle § 17 ,rozl. zák povo
lena rozluka manželství a původní výrok o vině byl převzat do ,1'ozlu
:ko,vého usnesení 'č. 14706; sro'V'. Č. 13503, 8762. 
i když byla zamítnuta žaloba o rozvod manželství pro nedostatek dů
vodů, jest možno !povuHti rozvod z výhradné viny žalujícího manžela 
na pouhou žádost žalovaného man'že'l3J, kterou se připo}il k ža,lobě 
Č, 13395; srov,č, 8904, 
opominula-li stmna ve sporu o rbzvo-d učiniH :náv.rh, aby -místo samo
soudce projednal a ,ro'zhodl spor senát, nemůže tak již činiti _při pozděj,ší 
změně v osobě samosoudce Č. 14683; srov. Č. 13619. 
poměr dřívějšího f,Q!Zsudkoll vydaného ve sporu o' ruzvod, skončenéh-o 
z -a mít n 'll t i 'm ž,aloby, ,k 1P00zději zahájenému SpOnl o rozluku man
želstvič, 16202, 
byla-li manželova žaloba na rozvod manželství z výhradné viny man
želčin.y pravopIatně z a'll í t:ll U t aJ mohl !by se manžel -do-máhati 'f-OZ

luky jen tehda, kdyby dokáz,ajl, že po vydání rozvodt;)vého rozsudku 
nastaly skutečnosti, jež by byly bud' s<lmy, nebo ve spojení s dřívějšími 
skutečnosti, způsobilé prokázati manželčinu vinu 'na tom, že manželské 
společenství nebylo obno,veno Č, 16202; STOV, č, 11383, 4686, 22m, 
práv,ní moc rozsudku, který byl vydán ve sporu o placení výživného 
a v jeho,ž důvodech bylo vysloveno, že manželka opustna společnou 
domácl1'ost z viny žalovaného manžela, nebrání ,soudu, -,aby ve sporu 
o rozvod manželství od stolu a lože s3Jmostatně hodnotil a posuzoval 
skutečnosti tvořící rozvodové duvo-dy Cli vinu 11a nich ,č. 16463,. 
rozsudkem, jímž hyl vysloven rozvod manželství od stolu a lože -také 
z duvudu fozvratu, :není pro řízeni 'O ža:lobě -O rozluku ffiaJuželství pro 
hluboký rozvrat (§ 13 h) 'rozl. zák.) otázka rozvratu -a viny na něm~ 
prravopl<l!tně rozsouzena i :pro spor fm:lukový č. 16548; srov. Č. 6527, 
16202, 
a pozdější žaloba o obnovu ve vztahu k nzeni o přeměně rozvodu 

<5v rozluku manželství: netýkají-li se n'ové skutkové okolnosti, pro nez 
se jeden z ,rozvedených manželů domáhá obnovy rozvodového sporu, 
ani viny žalujícího manžela ,o obnovu, ani existence rozvodových dů
vodů -na jeho straně, nýbrž toliko otázky míry jeho viny 'na rozvodu 
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vysloveném též z jiu' ch d o o 

ni emají .předurčujícho ~ýzna~~Odu TIež
h 

pm hJUboký rozvrat 
uku podle § 17 l' pro TOZ, odnufí a přeměn v 

~~s~:~ p~.dle ~ 2~~~O-d:t~k2; Z~k~a~O~~)fgf,rí.pad.ě není p;~~f:3~Ua:i 
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dobrovolný: Vyslo '1-1" _ _ _ , ,rozvodoveho Sporu č. 16684 --
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- za skodu VIZ heslo: II á hra d ~n a II 1 (§ 67 vyr. ř.). 
-::: za výsledek (§ 880 a a S k o d y. 
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RucnI slUžba viz he l' b v 1, vy r o V TI a II í. 880 a) obč. zák, 
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RUkOjemství viz též hesla:' kUocnena nemovitosti. ytove, stavební 
- směn ~ , . ' kurs, ncvace pl ' 

e c n e VIZ heslo: smě n e Čll' , k a cen I, vy r o v II á n í 
- - nadzá~ta~nÍ právo ručitele z y z a ~ n (§§ 62 a další směn. ~ák). 

v dobe zaznamu ' azna:menane TIlat kauční h t 
jeho postaveni vP~~~::Jn~~ závazek v}astníkův podle ~P4~~e~bč VZá~í~ 
~ 1346, odst. 1 obč. zák. (c~ou drazb.ou nemovitosti Č. 1416i 'j 
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. ,obč. zak.: závazek ruk' 'h 
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~~j!~~n~tu~~lTIi, jenž může ~~tiV~~~~o~r~y:~~~mího a ,plátce jen zá

k Písemném:l~~~fJ::im2.ě 1~~~;~le~o~. t~. j;~2i ~~z~:~u~e~dj;:k2~1-~o~f~ 
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ustanovení § 1346, odst. 2 obč. zák nevylučuje, aby byly při výkladu 
písemné smlouvy -rukojemské zhodnocen.y skutečnosti listinou neosvěd
čené na základě jiných důkazních prostředků č. 15251; srov. č. 1004, 
16988. 
pro povahu záruky jako obchodu rozhoduje, je-li pře v zet í r u k o
je mst v i obchodem č. 15680; srov. č. 1958, 2,307, 2629. 3788, 6823, 
8941, 8959, 8756, 9459. 
písemné ,rukojemské prohlášení n emu s í obsahovati všechny podmínky 
rukojemské smlouvy, zejména výši zamčeného: dluhu, nýbrž stačí, že 
hlav-ni dluh jest aspoň ttTčitelný a že o tom není mezi smluvci nejasno 
č. 16988; srov. Č. 3918, 15251, 3824, 3788. 
§ 1351 obč. zák. (nežalovatelnost záruky): předpis § 1351 obč. zák. 
se týká i případů, kdy byla převzata záruka za pohledávku z diferenč
ních obchodů Č. 15486. 
převzetí rukojemství za zápůjčku, jíž má býti umožněn vypůjčitelům 
prov.oz ·hostinské žIvnosti, ač k jejimu provozu nejsou pOdle předpisu 
zákona Č. 112/1927 způsobilí, nepříčí se samo o sobě zákonu, nebyl-li 
zapúj.čiteH, ani znám pravý stav ';ěci Č. 15486. 
§ 1353 obč. zák. (rozsah rukojemského závazku): záruka za zaplaceni 
účtů za zboží se vztahuje i na účty za zboží, jež dohodou kupitele 
s prodatelem byln -dodáno na místě puvodně dodaného vadného z·boži 
Č. 13436. 
rukojmí, který p-řevza:l -plné ručení za zaJp,lacenÍ účtU za zbOŽÍ, ručí i za 
úroky> útraty Č. 13436; sm~. Č. 3041. 15739, 17008. 
vykládací pra'Vidlo § 1353 obč. :zák. platí i pro rukojmí a plátce Č. 15739. 
záruka za úročný dluh se t)rká úroků od ,doby sjednání rukojemství 
Č. 15739; srov. Č. 13436, 17008. 
zaručil-li se někdo za veřejnou dávku jen do určité výše, ručí jen za 
dávku v té výši, 'll1koHv i za: její příslušenstvÍ; věřitel musí to, Co mu 
bylo z rozvrhové p.odstaty dlužníkovy přikázáno !především na vedlejší 
příslušenství, zaúčtovati na zaručenou j,istin'll; mkojmí ručí za schodek 
:na jistině tak, jak se vyskytl při rozvrhu nejvyššího podání podle zásad 
exekučního řádu Č. 17008; srov.č. 13436, 17008. 
není-li ujednáno 'lldc jinéhO', neručí :rukojmí za úroky z pmdlení a útraty 
soudní a exekuční, jakož i za jiné vedlejší závaZky, 'které vznikly po 
převzetí rukojemství Č, 17008; sro,v. Č, 15739, 13436, 
na hmotněpráv~ni platnost a účinnost rukojemské smlouvy, kterou, uza
vřeI rukojmí se zmocněncem likvidační kom~nditllí společnosti, nepů
sobí to, že k jejímu o'značenÍ bylo užito jen firemní zkratky bez do
datku »v 1ikvidad«, nebylo-li mezi smluvci pochyhnosti, komu pohle
dávka skutečně patří Č. 17053. 
§ 13~ obě. zák. (splatnost rukojemského závazku): byla-Ii hlavnimu 
dlužniku doručena žaloba, kterou se věřitel domáhá zaplacení dluhu jaik 
na n.ěm, tak na rukojmím, nahrazuje ono doručení žaloby hlavnímu 
dlužn~ku upomínku ve smyslu § 13-55 obč. zák. Č. 16922; sro'V. Č. 7046, 
12575, 17015. 
keď sa ručitel' zaručil len na určitý čas, k zachovaniu práva proti nemu 
stačí, keď ho veritef pifed uplynutím ručebnej lehoty mlmosúdne upo~ 
menul o zaplatenie dlhu; netreba, aby ho v tejto lehote ,o zaplatenie 
dlhu aj zažaloV'al Č. 17015 (Úr. sb. Č. 3865). 
§ 1356 (rukojmí za schodek) viz též rozh. č. 16930 u § 1359 obč. zák. 
není-li ujednáno ji-nak, je zpravidla ,předpokladem dokročení věřitele na 
rukojmího z a s c fl ode -k" že hlavního dlužníka včas žal:orv'al a vedl 
proti němu matt'ně exekuci Č. 16687. 
jestliže veřejná dražba svršků byla při exekuci mar-ná Pro' nedo
stavení se koupěchtivych, není předpokladem nár:oku proti rukojmímu 



640 
RukojemstvÍ 

za schodek, aby věřitel pojmenoval soudu i kupce z volné ruky 
odst. 2 ex. ř.) Č. 16687. 
na věřiteli nelze žádati, aby se pro možné pruta:h-y v dalším 
v exekučním řízení vydával v nebezpečí promlčení svého směn"čnéh(; 
nárok-u proti rukojmímu za sohodek, jímž bylo rukojemstvÍ 
Č. 16687. 
byl-Ii na jmění hlavního dlužníka vyhlášen konkurs, může věřitel 
čiti na rukojmího za schodek a nezáleží ,na tom, že konkurs JbyI 
zrušen Č. 16687. 
§ 1357 obč. zák. (rukojmí a plátce) viz též rozh. Č. 15133 
u § 1346 obč. zák.), a níže Tozh. Č. 16361 u § 1358 obč. zák., 
Č. 15525, 15739 u § 1364. 
tím, že rukojmí a plátce vzal v zánlční listině na vědomí, že 
o zbo,ží ,dodá'Vaném hlavnímu dlužníku, jsou splatné a 'žalovatelné v 
tém místě, není výslovně a n.epochybně vyjádřeno (§ 104 j. IfiI.) , že se 
pOdrobuje stran rukojemského závazku témuž sudišti Č. 13202. 
,závazek rUkojmího a 'Plátce vyžaduje k své pl,atnastil písemné 
Č. 15133; v témž smyslu č. 2307; srav. však Č. 12933. 
vykládací prav-idla absažené v § 1353 obč. zák. platí též o závaZ'ku 
rukojmího a plátce Č. 15739. 
úlevy stanove.né zák. č. 240/1924 platí jen prO' peněžní ústav, jemuž 
bylo .povaleno přkačí, nikaliv i pro 'rukojmí a plátce, který se zaručil 
vůči věřitelům Qeněžníha ústavu Č. 17035. 
ustanovení zák. č. 240/1924 o úlevách se netýkají hmotněprávní skánky 
záv;aiku peněž-llIího ústavu, jemuž bylo povoleno příra'ČÍ, ani jeho splat~ 
nasti, nýbrž pouze jeho ža,lavatelnasti vůči peněžnímu ústavu, .nikoliv: 
i vůči třetím osobám, jež přistoupily jaka fulwjmí a plátci k závazku 
peněžníhO' ústavu č. 17035; srov. č. 12680, 15351. 
§ 1358 obč. zák. (pOsližní nárok rukojmího proti hlav. dlu7.Júku) viz té-i 
heslo: směn e č n Ý z á k o [J (§§ 62 a daL), d:\le TOzl1. Č. 13272. 15933, 
16483, 16494, 16553, 17001, 17076. 
pravidlo súkmmnéha práva, že polhYadávka veriteI'a i s vedl'ajšími prá~ 
vami p:redchádza e,x lege na ruči:tel'a, 1<!tnrý ju vyplatil, ,neplatí pre obor 
práva verejného (daňového) č. 15171 ('Úr. sb.č. 2632). 
jestJi.že byla 'knihovní pohledávka, zajištěná jednak n.a nemovitasti hlav~ 
n1ho. dlužníka, jednak na nemavitosti rukojmíhO' ,a plátce, zcela zapra~ 
vena z výtěžku za vydražena u nemovitost hlavního dlužníka, a Jlásle~ 
dujícímu hypotekárnimu věřiteli byl protO' přiznán ,náhradní námk podle 
§§ 222, adst. 4 ex. ř. v pořadí zástavníhO: práva váznoucího IjJIfO pted~ 
oházejícího věřitele na ,nemovitosti patřící rukojmímu a plátci, má ru~ 
kojmí a plátce, který zaplatil pohledávku v mezích náhradního nároku, 
postih protí hlavoímu dlu'žnlku (§ 1358 obč. zák.) Č. 16361. 
§ 1359 obč. zák. (spolurukojmí): pro otázku posi;hu mezi spolu
rukojmími (§ 1359 'obč. zák.) nero'zhadruje, zda se zaručil: sp'ŮJečně 
nebo odděleně (samostatně) bez zřetele na druhéhO' č. 16930; stejně 
jud. Č. 222 uveř. pod Č. 7414 Ol. U n. č. 
nejde však 'O spolurukojmíha, fliý1brž a rukojmího za sohodek, zaručil-li 
se ,rukajmí jen rPro ten případ, kdyby 'Pahledávka věřitelova nebyla vy
mo'žena na ůstatních spůlurukojmích č •. 16930. 
§ 1362 obč. zák. viz rozh. Č. 15525 u § 1364 "bč. zák. a Č. 16687 
u § 1356 ohč. zák. 
rukojmí a věřitel (námitky, vzájemné nároky): zaručil-Ii Se rukojmí 
za v y k.o ll' ,a tel n o- u pohledávku, nemůže uplatň,ovati námitky ply
nouCÍ z půvadního právního jednání, z [J,ěhož ona pohledávka vzeš{a: 
č. 14969; sro,v. č. 5617 (týkající se zaručení již hlavním dlužníkem 
uznaného dluhu). 
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o O' dluh může 
t' promlčecí lllUty SVll] y " 0-

třebas hlavní dlužník UZ,nal fa~ l~~~~i~it <l1amítati 'Věřiteli promlceTIl P 
. . pokud I on sam 7 6890 15974. . o • °kodu 

rukOl~Il1, v 15905' srav. č. 561,' ) 'o že věřiteli namítah, ze ,Sl s dl "'_ 
hledavky v

C' 'k' r'ukojmí (a platce dmuh 1 é d 1 řádně na hlavntha uz 
§ 1364 obc. za " '1 tím že TI e o 
zaviml nebo SP,ol~Z~r~~l byl ~a místě Č. 155~? uplatniti též rukojmí a 
níka, ač takovy tO (§ 1364 obč. zák.) ~~~~ důvody rozh. Č. 15525. 
nárnitkt~ 111maV9~s 1 témž smyslu č. 76?9, Í'tce na náhradu škody 
plátce c 1573,' v ří adě rukOlmma ,a pa samastatným a nutn~ 
námk ruka]tTl1ha, lP~í ~ěfitelovau jest nar~kem'mitkau započtení pratt 
vzniklé mu hkna:vůS v' eli buď žaloboU, ne a na 
je] Ulplatniti pro!! vent lnění rukojemstvÍ č. 1573,9 .. tkou věřitelůvy hkna
věřitelově žalobe ~~ ~p svého závazku pou~a? nam! brž musí svůj ná!,ok 
rukajmí se ne~pr,a~t Jle hu lOa hlavním dluz:n~ku, ny ti hlavnímu dluž.filku , 
vosti, ve Vy~áh~m vz~iklý mu ztr.át?uv,'Půst!h~ 'P~~739; stejně č. 931~. 
na nGl'hradu sko y, • dokázati' je] clselne c. 'k zda byl ve
namítati zarpočten!~ \ů hlavním dlužní,ke,ID, pro h~ta: ~ii věřitel podl~ 
vy' znam neplacem urO b" zák) ve vymah8lnt ,d~~ , ~evčasné placem 

.,. . (§ 1364 o c. . . • pwhlaslÍl pro 
htel lT1\.nGl'vy , dlužníkem arpraVlnen I "16512 
'I s hla;vntID . d splatnou c. . , 
~m';~Ycelou pohledávku Ihn: z~ . á k o o (§§ 62 a oasl.). 
ur . l' srnenecny z " " ' zákon. 
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.' '1' kanku rs , \u, • ') " 16847; RUkojmt VIZ he~ ~. h sl . r u k o. 1 e mst v 1. (nucené vyravnan! c. 
a plátce VIZ e a .. hes'a' konkurs V) - " kvotll VIZ ,. • • (§ 67 vyr. L • o • 

_ za vyrovn~ tví Vyravnanl a železnicnl. 
ruko]ems .'savé předpisy, ?oprav k orné Sloven-

R
umunsko viz hesla: de v1 . imístnÍ pravo sůu r , 

k ' . hesla mez , t t Rus pOdkarpa:ts a VIZ tká R u s, s ta., v t n á ú čin n o s . 
sko a Padkarpa s autentlcka a zpe o 

Rusko viz hesla: i II t er P ~e ~a coe
s 

t- sP' 0,1 e ,č elll s tv í s t a tk u. 
. t' . hesla' s 1 u z e n j, 

Rustikalls e Vl,Z : eslů' pat r ů'n a t. 
Rustiká1tti: pOq:emky VtZ ? . 1 . rad i a r o. z h I a s., ' . hesla: mez i: 
RtWenÍ pOSlechu radia VIZ hes o. t řeč. historických zemlch k ~!Z R II SJ II r Č e.ll I 

t ra'va na Slovensku a v . ko a podkarpats a 
Různos p " " Slovens " " 

mís tnI p'f a v 0, d u podle § 28 1. n. 
říslušnéhc saU (razh č 16427). 

R bář~ý liste!< viz heslo: rlobl~I,?(rozh. č·. :6986,17080). o-

Y _ sj>dlek VIZ heslo. r y o ba (§ 156 ex. L);. • k a štěrku z řeky v U!Clti 

RybOl0;:á~i~ !;~~~~l~,: ~~~~~v~~~it~~d~s~dlls~l~j~t~~f~e~ra~~~ f~~I~eWe;;Z'ř~~e) 
tých mistech, ~pa]:~e býti zalažena i na vere}ne 'f 
ohč. zák., ktera muze 16588. ' , . v v ku pavahu sluzebno~ I 

Č. 133115; srav,bči ~O:3~;držování vody a v~bplr~i: :~er které ríšským y~d~~: 
má-li právo ry o a .' 'de a s a II k r a m e Sk' m vodním za a , 
(~ 477, Č, 6 obč. zak.), ~na 1869, Č. 93 ř· v z. a z~rn ná, 10 datčeno ve

v 
~";'~, 

'konem ze dne 30. du 1870 Č 71 ces. z.' Y'hradné vylucUjlCJ 
za . 28 srpna " v'd právO vy 'v 8735 
:pro Čechy ze a~e bn~sti je mm za, ta~ ze ~ ~b~m Č. 13315; srov. c·

v
• 

,platnosti; v poc y "ní řeky tymz zp 50 . h že se de}e bez 
kohokaliv jmeha z UZlva tli nelze důvoditi aUl z to .0, omezení práva 

~~w;~~I~Or~b~~~~ifii~!~I~Jl~~e~i 2;f;~lgu č:~~h~o~i;~:~r~~~ř~'::y~~~é vt~ 
rybalayu, dlaP?!lsbIy-l pavinen advádětI vrc nas 'doího 
kl d ze II ynar "1185 . . lastmkem vů 
sl~pi Č. 116427; srov. c. ~ rá~a rybolavu, Vy~on~v:n'~\am, kde je vyko
právní- pavaha rybal.avu , P část tahato vlastn~ctvl Čl 1 658J&; srav. Č. 7204. 
koryta, jest pokla~a~ ~:;~~atným věcným pravem . 41 
nává jJflá asoba, Jes ~ 

Generální rejstříkY civilnÍ. 



642 Rybolov 

te-li právo rybolo .. 
zebnost podle § X7~ n~ C1ZIm pozemku spojeno ' ~. 
~:~~~lip~rot"~Žirl ~r~,~:PI~~~ý~ákpřfkl~:~!\f:o~~cčto,~33f;,dl~~&jde Q slu. 
korytu nab I . po, pnpade k umělému ml' astmctvI k mlÝnu a k ' ~emovitosti ~, ;~va rybolovu, které měl ~7~~~:::U ~áhonu), ,esp, k j%~ , 
~ ten I kd~ navbyI před účinnost' d 'y Ja o vlastmk vydra,žené 

. z. opravnení od 'dvf 1 va . zak. c 93/1869 v 
povinen vykoná ya e 1 průmyslové odpadův r. z· a Č, 71/1.870 Č 

§'~5~rKf~~:ě!:~:~ff!B~~b!t~r;1~:štEř:, i:re~d1~~~~~il~lloa~~~~~:K~~~ zak Č 58/18"5' ' fl! afl! podle §§ 13D ) c, ' 698'5, 
jsou člen' ',v o. r. z, odpavě-dn' v a a 1315 obě. zák . 

Rb' rybolovu ~,?lOOókeho spolku, jeriut"m~~ft~Y' r~berlou způsobili ryb~~:' P~t~~; 
y y. 1 e J 1 C hot r a va' o OVll propachtoval právo 

VIZ razh č 116427 h ~ád do " "u esla: rybol 
tnovru VIZ heslo' d ov. 

_ knHtovní VIZ he;l . o m o v II í ci.' 
- konkursní viz hes~·. \nlhovní řád. 

~~d!l;Í viz heslo:o·o d ~ n ~ II r s. 
o purcI viz heslo· d '!" . 
Pojišt'ovací viz h~slg. P II ~ ~ J ~ á rok. 
pta"covní viz heslo' . Pl o J I S ten í sml II V n í 
sJuze~: byt siliSt~bou,va služební. . 

m e s t n a n ci' ry ~ VIz hesla: sml 
_ doba pra' zeJ,mena železnič~í Oliva služební za-

d 
covnlosm'h' ' o vol e n á I 1 o d i n n á v' t 

k o I e k t .p a cen á viz tam" IZ a mže. 
1 vnl s m I o . z e. 

o b e c n í stá t . II V a VIZ heslo' s m I n ' TI1 atd z " . Ollva kolekt' 
_ ~ c o b e c n í stá t . a m e s t TI a TI c i viz he I . 1 V n í. ~arok na p~n . ~l atd. so. zaměstna_ 

zelezniční S} VJ~ hesla: pense z v ~ 

stave':,~C~~ ge~I~'P o~! ~tcnn\ c~ a,~~ ~~řn~ fo' c ~ mp eOVi~~ ~,c i ob e c n í, 

vyrov:naci viz hesl~. s a veb n í řád. . 
. ,o zbaveni SVéPrávnOsf y ~ o v n á n í. 

Ř~dna SPtáva spo.letn' IvVI~ h~sIo: zbavení své . Řádné pokračován' e ve c I VIZ hesla: ob e c ,p r"a v II o s t i. 
Ředitel viz hesl ~ ve Sporu (§ 1497 ob Č. z á k) , .s pol e cen s tví s ta t k t'L 

. sml II V fl f' o b c hod n í z moc n ě n e' c VIZ he:lo: pro mlč e TI í. 
~ezlUcký krá k' , ' plna moc '" Řídící h ~s Y VIZ heslo: poj' v t v,. ' p o 11 " t ě n Í 
~idi'v onu VIZ heslo: náhrad I~kenl pensIjní 
" c automob'l ' a sody (d • Řidičsk' I, U. VIZ hesla: a u tom o b '1 ,o p,ovednost při honě). 

e povolám' při po "''1'' ' lOV Y z a k o n p .. " v Říše Německá . h lIS em proti úrazu' význam . ' ~ II S ten i s m I II V n Í 
Ť,) m v VIZ esla: de v i S o v e' p' 'd' pOlmu c. 13

1750. . 
_, ,ena pOJ "t" Lfe plSy 
RlZení dOkl~cí, ddvolac) sVlze ~ í IS m I II V n í, pro 'h ~ ~ Š ~ u ,c e (§§ 79 a dal. e = :e ~cn; viz heslo: e x :~ a: d o vol á n í, o d vor I ~ a m r t v a, x, 

!,"e VIZ heslo: k ' '" ~ c e. a n 1. 

knihovní viz heslo. a r n ~ r I z e n í. 
konkursní viz hesl~. k ~ I h o v n í řád. 

'Y nájemních věcech' . o n k u r s .. 
Jemní. VIZ hesla: vyklizení 
v nepatrných věcech . ' v Ý p o V ě ď, sml ° tl Van á-
~espO~é viz heslo: nV~zs ~eslo: .ll ~ pat r II é věc i 

pravne viz hesla' d orne rlzení . 
~Zů;>talostní VIZ he 1 o. vol á ~ í, o d vol á II í rejstřikové viz heslo~ o. r o z u s t a los t ,s tíž n o st. 

. rel s tří k. . 

Senát pro řešení kompet. konfliktu 

rekursní viz heslo: s. tíž II o s t. 
rozhOdčí viz heslo: r o z hod čís o ud. 
rozlukové viz heslo: r o z 1 II k a. 
směnečné viz heslo: smě II e Č 11 é ř i z e 11 i. 
správní viz hesla: pořad práva, správní řízení, vázanost. 
trestní viz heslo: .p r ° m f č e II í. 
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upomínací viz heslo: u P o m í n a c í říz e II í. 
upouštěcí viz heslo: pop 1 a t k Y pře vod n i. 
ve věcech manželských viz hesla: m a II žel s t v i, r o z 1 u k a, r o z vod. 
vyrovnací viz heslo: v y r o v 'll á fl L 
o .zbavení svéprávnOSti viz heslo: z b a vell í s v é p r á v II o S t i. 

samopodU pojistníka viz heslo: poj i š t ě n í s m I II V n í (p rot i z á k o n n é 
odpověnosti. 

samosoudce či senát viz heslo: pří s I u Š rl 'Ů' S t pod I e § 7 a) j. n. 
samostatné dílo osobité viz .heslo: p ů vod s k é p r á v o rozh. Č. 15198. 
sanace bank viz hesla: ba n k a, z a m ě s t n a n c i ba·n k a pod. 

Samostatný rekurs mz hes'lo.: s tiž ll' o s t. 
sazba viz hesio: -'a d-v ok á t (odměna). 
sazby úrokové viz heslo: úrroky (úrokové saz by) 
Sázka viz heslo: diferelnční obchody. 
Sběrné depositum viz heslo: smlouva schovací rozh. č. 14055. 
Sbírka listin: p.ovir;,n,ost k nahlédnutí do ní jest tu jen tehdy, je-li k tomu dán pod-

'nět zápisem v hlavní knize Č. 13238; srav. Č. 6885, 4864, 5692. 
Sčítání nároků viz heslo: ~p ř í s I u Š ll' a s t podle § 55 j. n. 
Sebevražda viz heslo: pajIšfění smluvní. 
Sekundární lékař viz ,hesLa: TI e moc nic e, n á hra d a š k o d y. 
Sekvestr, sekvestrace viz hesla: P' o z ů s t a I o s t (její správa" § 127 -nesp. ,pat.), 

s m I-a u va s chov a cí. 
Separatio bonorum viz hesla: odd -ě 1 e n í p a z ů s t a.\ a s t i, P ° z ů s tal o s t. 
Senát či samosoudce viz heslo: ,p ř í S II uš 11 o s t pod 1 e § 7 a) j . .ll. 

pro řešení kompetenčních konfliktu V1Z též hesla: e.x e k u c e (§ 68 ex. ř.), 
pořad práva, pracavní soudy. 
jde o záporný kompetenČ'ní konflikt, rúzní-li se soudy a úřady správní 
v otázce, zda k přezkoumání discipUnámího 'nálezu obecního zastupi
telstva, jimž bylo uz.náno na disciplinámi trest prapuštěni trva'1e usta,:, 
novenéhn obecnlho zřízence (zák č. 16/1920) ze služby, jest po hmotné 
stránce příslušný vyšší úřad samosprávný nebo saud, dodatelk HI. k roč. 
1937 Sb. n: s, a [Jr, sb, 
k rozhadnutí o n.eplatnosti uvedeného propouštěcího usnesení obecního 
zastupitelstva jsou :příslušny soudy; vláda! nebyla! zmocněna, aby na
řízením podrobila propouštěcí usnesení abecního zastupitelstva vyššímu 
administrativnímu p1řezkoumruni, dodatek Hl. k lUČ. 1937 Sb. n. s. a 
[Jr, sb, 
vznik záporného kompetenčního konfliktu ve smyslu § 4. odst. 1 zák. 
Č. 3/191.8 předpOkládá, že otáz.ka příslušnosti bylla: popřena v též e věd 
,posIední ,připustnou instancí soudní i správní, dodatek V. k roč. 1937 

Sb. n. s. a !Úr. sb. 
nejde o z-á1ponn.ý kompetenční konflikt, byl-'li předmětem soud,ního řízení 
a rozhodování ná<rok kominického mistra na zaplacení adměny za vy~ 
metání komínů, kdežto předmětem říze.ni a rozho.dování úřadů správ~ 
nich ,byla povšechná žádost o vymáh~ní dlužných poplatků za čištění 
kominů, kterou poslední přípustná :instance admi,uistrativní zamítla prato, 

41' 
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Senát pro řešení kompet. konfliktů 

• 
že žádaná exekuce nemůže býti ,provedena podle pouhého výkazu ko_ 
minického mistra D nezapravených dávkách' za kominické práce, do_ 
datek V. k roč. 1937 Sb. n. s. a ÚL sb. 
senát pro ,řešení kompetenčních konflikítt není příslušný řešiti spor o pří
slušnost mezí nejvyšším správním soudem a vrchním pojišťovacím s-ou_ 
dem dodatek I. kmč. 1938; srov. dodatek IV. k roc. 1925 a dod. !ll. 
k roc. 1926. 
kladný kompetenční konflikt mezi nejvyšším správním soudem a řád
nými soudy v otázce platnosti ustanovení zaměstnanců »StátnÍho nalda
datelství« podle legionářského zák. Č. 462/1919 dodatek II. k roč. 1938. 

Seznam advokátů (kandidátů advokacie) viz heslo: a ,d v o kát (seznam advo
kátfi). 
členů společenstva viz heslo: s pol e č e TI s t v o v Ý děl k o v é a h o s -
podářské (rozh. c. 16957). 
jmění viz heslo: př í s a h a vyj ev 'Ů v a·e í. 

Seznání nústopřisežné viz hesla: ID Ísfop říse Ž'l1 é s e z fl á fl í j m ě fl í, P 0-

zt1sfalost. 
Schizofrenie viz -heslo: rn a:fl žel] s tví (ll e pIa tln os t). 
Schody viz heS'lo: stavebn.í řád. 
Schovaci smlouva V1Z heslo: sml o II va s ch'ov a cL 
Schránka zamykací viz hes'la': rl o r II Č e fl í, P,D Š t a. 
Schváleni viz hesla: čITI konkludentní, ratihabice. 

dražebních podmínek viz -heslo: dražba v'nucená (§ 145 ex. ř.). 

soudní: o pat TO vn i c,k é (poruč:nické), poz ti s t a los t fl Í viz hesla: 
o pa tr o v n i c'k ý, pIŮ fU Č e1us k Ý 5.0 II d, P .oz ti s t a 10 s't (schválená), 
s'Oudní správa v.nucená. 
nejvyšším soudem (§ 111, odst. 3 j. n.) vi'z hesla: p'OručeJ):'ský SQud, 
příslušnost. 
státního pozetnkového úřadu viz I hesi,o: p o zem k o v,á r e for m a. 
vyrovnání 'viz hesIo: v y r o V.fl, á 11 í. 
zbOží viz heslo: smlouva kupní, sp,ráva pro vady. 

Sllostroj viz 'hesla: autom'obil, autobus, automo-bi.Jo-vý zákon, po
jištění smluvní, ,přev,od vIastnictví, smlouva kupní. 

Silnice: :na okTesu nelze se domáhati pořadem práva náhrady škody za tělesné 
poškození pádem s- okresní silnice do vodního Iprútoku, ježto se ,prý okres 
rn:epostaml o' tom, élJby bylo -lze užívati si-lnice bez závady L 13441. 

Silniční fOnd viz heslo: dávka z jíz'dlné'h,o. . 
- parní válec, policie viz hesla: olk,res, pořad práva (okres). 

Simulace viz hesla: ko'n-kurs, od-půrčí řízen,í, smlouva, na ,oko. 
Simultánní hypoteka viz hesla: draž boa vn II cen á ne m o v i tost i (§ 222 

ex. ř.), zástavní právo. 
Singulární nástu.pce viz hesla: rp o -s t II p, r o z e pře r o z s·o u z e n á. 
Singularisté viz heslo: sp o leč eust v í st a tk ů. 
Sirotčí peníze: rozhodovat' o st'ainosti proti usneseniu okresného súdu o zaplatenÍ 

p6ž-ičky, poskytnutej sú-dom za skotských rpeňazí !Iliím spravovaných, nepri
S'lúcha Búdu druhej stoHce, a}e do:wrčiemu orgánu justi-ánej Siprávy ,č. 16353 
(IÚr. sb. c. 3437); srov. č. 12107. 
pense viz hesla: p e -ll s i j ,n í f o 'fl d. č 8. stá t'll í c h ,d r a h, poj i š t ě ,ll í 
pensijní, zaměstanancj o-bec·ní že-lezničnÍ. 
pOkladna: nemanželský 'otec, jenž složH ,pro dítě Odbytné do sirotčí po
kladny, není oprávněn k reku.rsu proti usnesení, jímž by,lo :rozhodnuto 'Ů ná
VlJ'hu poručenstva na vydání odbytného na úhradu výživného dítěte a útrat 
jeho Iprávního za-stoupení Č. 13912. 

Slovensko a Podkarpatská Rus 645 

o' b 'ti samostatný ,předmět práv'ního a :~niho~.ní~~ 
Sklep: ~~~~~m ~P~~~TI~~:ad~~z:bY Yi vlastn~c~~ ~~~~~ s~:eo~~~~~,:áo:O ~~~~l~~ 

sk,lep i 'prárvo v,}astnické ~ skl~pu ;ye I' ~st vlastník ,pozemku po,vi~en snase~i 
'. ké ávo' v takovem pnpa e dk1'.í ssutě nad mm vstoupl 

v~st1l11~stnF{ skl~pa k vůli úprayě, sklepa k a ~e ,~~~~že pro-ti v.lastníku sklepu 
a y. ~o pozemek· pokud vlastmk pozlem u dle § 1500 obc. zák. c. 13816. 
,na Je' . o " ozem'koVOll km 1U po ' 
dovolávatt duvery. v. p. ( h rl- 'k) P r a c o v.n í s o u d y. 

'h adaškody com, , v 

Sklouznuti viz hesla: ;n, ar. v' erní exekuci povaiovat,i za, skonc~nou 

Skončení eXti~kUCye~ ~:i z~~~~~:l I~:~í~~ ~~~l~ předP}hsu § 3~~hfe~i~tlu z:ki~6f;: d. 
m, z y' 'klady a na vyma anou 'P • íze 

zúčtují na exekucm na, . ' . dluh zůstanou zabavene pen 
až do zúčtování na vymahany ~a~~v;;'ožné vlastnictví jiných osob za
vlastnictvím dlužnilmvým ~ neUlv a 136?7 
bavením dotčeno nebo zruseno c .... h vymáha:né damě zúčtovány, 
byly-li peníze ll1alezenév u dlU~~~~ěn~~l~č~vací nemůže býti VYroVě~?~ 
byla tím exekuce skOOlCe'l1a,~ fa skončena jitŽ 'V drobě, kd~v by, ~o ~ž 

erozhoduje zda exekuce Y k" u'rvad nesečkal se zuctovaml}l 
n 'b' ani že e:,xe ucnl b· J' ak prede
odpor protI za. ave~l, k dá:ní námitek rpmti za avem, ák 
do projití osmldenm lhůty ,~o .' c 175/1927 k § 357, odst. I z ' 
psálno v odstavd druhém vla . nar. . 
c. 76/1927 c. 13627. . tkem ,podle § 477, č. 2 c. ř. s., n~a-

řízení (§§ 193, 194 c. ř. ~.): lest ~!ll~í 'ednání podle § 193, odst. 3 ;. yr. ,s., 
řídiLJi soud prvé sto-hce, skonc

1
1vs J vdků ústní jednání před zmenenY"l 

když došly protokoly o výs~ec1Uv s~e nýbrž v neveřejném -sez~ní. u~n~s. 
senátem podle § 41~,. o~s~. :l, c. ~ - ., 'enž se vftbec nezúčastntl }e 'nanI 
se 'na fOzsudlku s prubramT sou fe, j 
:předcházejícího ro-zsudku c. 1332.', v změniv usnesení prvého soudu, 
'. . rekursního sou-du, ]1mz, 194 c. ř. s., není dovolací 
proh usneseUl ~'há'H řízeni ,podle § 
mu nařídil, abY,opet za J 
rekurs přípustny c. 13560. 

Skutečné darování viz heslo._: d~_:. viz heslo: dar. 
Odevzdání (§ 943 obc. za .) '1· c"", s k tl t k o v á. 

- t' ka :pra vn ' 920) 
Skutková otázka viz heslo: o a z ' k u cen a p I a t (zák. č. 314/1 . 

, 167 obč. zák.) VIZ -heslo.: ex e , 
slelmuŤt (§ , . " y t ě oll í sml II V n J. 'p a c h-
Sleva dobová viz heslO': pa!' ~ 164/1933 272/1934) viz heslo: up r a v a 

pachtovného (v1ád. nar. c. , 
t O v ll. é 11 o. . n á J' e m n í a pac h-

. I slo' smlouva podle § 1096 obč. zák. VIZ 1e .. 

t í na·J·emní a pach-a vn. . h ~lo' sml o u v a 
podle § 1104 obč. zák. VIZ e, . 

tavmÍ. 'b 1 'rokove saz y. 
Slevy úrokové viz hes o: II ' 

Slezský stavební řád viz he~IQ: h ~ ryv' k o d y (§ 132.8 obč. zák., z a s n o u b e n 1. 

Slib manželství viz hesl'a:, n a hra a s 
_ věna viz l1esi-o: ven-O. . t kc spořJtel.ny. 

h l s p- o 1 e c n o s a , h ázu než 
SloučenI- (f u s e) viz es a: , ., . 'h osob neb utvarú Jme o r , 
. _ sloučení je možné ~ u j~l1~ch b~;vmCkYCL 

jsou akciové sp-olec.nosŤl c. 16 . ~ cl k' t (o d měn a, s e z n a m~, 
t ká Rus viz též hesla: a VO a. 'o s o u k f o m e, 

Slovensko a p~arpa tS 
() Ma d' a r s k é, mez i, mís t 1~ 1, l~ r. a Vp o ř a rl P r á va, 

kral OVvs ,v • ..' sml UVUI, socta nI, v' " o 

poj i š ten 1 pe ,n s I J ~ 1, v . hesla tykající se spolecnych zakonu. 
sml o u v a, stá t a pnslusna 
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,různ' v d e pre pisy plato' ~stan,Q!ve'l1í § 1486 b v , e v D,b 1 a s tip r á v a s love II k' 
c. 15527. o c. zak. neplati na Slovensku a P dk s e ho: 
dvor. dekret ze 14 o arpatské Rusi 

,~rlt&83 ('Úr. sb. Č. T~~). 1806, č. 758 Sb. z. s. platí aj na 

az podle § 9 ex ř SJ<?vensku č. 13379, . . o postupu vykonatelné pohleď- k . Pkr~vny v.ýz;nam udelen1a dol . h av y fIrmou na 
s' eho zákon v. Dvye vod podl'a § 12 
neb?la ziste:á sP~~~,:"~ jedioe v tom, že s hl'adiSk; bv.šeob;Cnéh? ban-
pouzíval kh pr: sebazka, aby. ten, komu také vod ;nskych zauJmov 
oikaniu; udele'nie tot~ a ,to aj k inémunežbanské~1U OIYh ud~lené, ne_ 
raOlu poplatkov z . ,s.~mo. o sebe neza'kladá . rá a . utnemu pod
(''Úr. sb. č. 3830) a pouZlvan,e dolových vód t ~. vny zaklad k vybe_ 
zák. čl. XXV:1900 ," re ImI osobamI č. 15898 

zak. Č. 259/1924' a mm. nar. 27483/1901 bl' 
jest příslušným ~ b~IO-h prav.oPlatněrozhodn:Uio z;useny § 253, odst. 3 
"ostí, jest míti zOu v ~Istonckých zemich hledl ze k prOjednání sporu 
podříditi ZWkJoour:~~' t '" se strany chtěly i po c h':O~"2I11~U ~ pří~luš-
12701. a nym pro tento soud č 1336 nepravOl strance 
§ 163 o. s. p. vyžadu'e . 2; srov. č. 10851, 
bylo zanecháno I' J" aby hned po prv1ním ma ' 
ného doručení d~:;~rn.ne oz!,ám!,ní, že se doručo~~~n; ,pok~~u doručení doručovatele --t V! v presne označené db' e za ucelem opet
druhé' d • pr! ?mnemu personálU ž ú

O
• e; nestačí ústní sdělen' 

k fukim O;~~~~I z.alob noni bez daíšíh~ ~ož~~lem d?ručení přijde ~ 
byl-li spor postdntCh pom?cníků č. 13262 e s plnym účinkem také 
o oupen krajsky' m d . 

. s. p. v doslovu Vl III v sou ern na Slov k rických zemích c~ ,.:.8 zák č. 23/1928 kr en~. u podle § 182 a) 
Slovensku, v ně'::!' be /"l';avný spis podw';ý uaJ~ em~ .soudu v histoOdpověď a . est z )" y namltky ve věci sam' I aJ~ eha soudu na ž.lované~u dlůtU n: ;~"ťk.ém soudu v histori~kfc~vaZOv?ti za žalobní 
kání ,podle § 398 z '.0 m odpovědi; pří vynesen' zemlch, aby určil 
oprávněn Přihlédno~t/' kS p~."bYI ~rajský soud Vl ~~sZt~~~c\U' ~o zmeš
soudu 'na Slovensku . h • Ipra"",emu spísu pod' yc zemích 
e .x e k u ce: o návrh/ n oz ob""h nebyl přednesen a~e~~88~ krajského 
llIruu soudu ( Sl a odklad exekuce pV' 1 y, • 

podáním; ° t:k~ . oven~ku) i tehdy, byl-1i ',~~:,~ r,:zh;>dnouti exekuč-~ožádán len u vvem navrhu n.ení povolám rozho ucmen samostatným 
zwobou podle § ~~on. tO~Olene JIŽ dTažby č. 14~%IOUti soud, lenž byl 

zrušení exekuce ve za,' cl. LIV: I 9 12 (§ 35 e;x ř)' 
ústavu vydaného r:;dlne § na zá!,l~dě platebního pfk nel~e se. ?omáhatI 
proto, že dlužník je e dl 7 nar. c. 224/1924 a čl ba~u ys. z~ctovacího 
platiti jen kvotu sv'h po • e pravoplatně schváleného m uvy c. 55/1930 exekué-ně vymáha e o .zavazku (kteTou zaplatil) vYTovnání povinen 
na užitek přídvl ~ou c. 14471 (IÚr. sb. Č. 2154) a ne celou pohledávku 

, e ovych [}Jemovit t' . psany, nelze vp" os 1, pokiUd jsou IP v, dVl . V 

kuc; 'Podle § 2"m:", ~blasti Slovenska a Podk:: e~~!,z knIho.vně přI· 
zemkového úřadu e . zák. (vnucenou správou) b.;a e R~SJ vesti exe
nevyžadUJe, vázne}"2I!,I~ter~tva .zemědělství)· sv

z t,c?I~", st~tního 1'0-ať dobrovoln' m .' Jlz ~b1vana pohledávka' na ~ :!,I. a~.ove se však 
zavazení to rt í at exekucmm právem zástavn' p~Idelove nemovitosti 
stva zemědělst~í) ~~ I~W~ním stální,ho p'ozem~~~f;ed~?k~ádajíC, že se 
k rozh,odnutí -o na Jí '. o ura II (mlnlster-
pwti povinnému 'll Ws u na povolení e;xekuce na s V 

o sOU'kJromO'Právníc~ l?ve~sku podle VYkOnat~loéh~rskY. a na duchod Č. 5 ex. n je přísl .n~roclch před tuzemským trest ~mlTu uzavřeného 
. usny soud uvedený v § 5 mm soudem (§ 1 ex. ř. č. 17013. ' 
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exekúcla na prídelovú nehnutefnosf zaťai.nú zákazom scudzenia a za
ťaženia v prospech štátneho pozemkového úradu (ministerstva zeme
delstva) Č. 17020 <,Or. sb. č. 3886) u hesla: P o zem k o v á r e-

byl-li povolením záznamu zástavního práva porušen velicí předpis § 18, for m a. 
.odst. II vyL ř. uheT., jest takOVý záznam proti'právní a neplatný a nelze 

jej spraviti Č. 14896. r u zn é: zákon o mimořádných přechodných ustanoveni ch na Slovensku 
č. 64/1918; »prozatímní ponechání v úřadě« ve smyslu § 2 řeč. zák. ne
znamená, že čs. stát vstoupH ve služební poměr založený mezi bývalým 
uhe,rským státem a úředníkem, a ,ponechaný úředník má nMok jen na 
»dosavadní požilky«, a 10 ,po celou dobu, po kterou trvalo jeho proza
tímní ponechání v úřadě; zloho, že ,úředník přijímal beznámítek· vy
plácený mu plat, nelze vyvnzovati, že mezi stranamí došlo mlčky k do-

hodě o výši služebních požitků č. 13217. 
ustanovenie § 7 zák. č. 244/1922 platía podporoe aj pre pracovný p.o
mer súkromných zamestnancov (§ 54 zák. Č. 154/1934) č. 16899 (U

r
. 

sb. č. 3833). obdohné tížití zákonného ustanovení čl. VI, § 42, Č. 2, zák. Č. 23/1928, 
kteréplati jen pro Slovensko a podkarpatskou Rus, neni přípustné 
č. 14052. Čs. štát. v prospech ktorého ,bol podYa § 43 zitk. o stave'bnom ruchu č. 4511930 a § 42 vl. nar. Č. 66/1930 zapísaný zákaz zcudzenía a zaťaženia na nehnutel'nosl, na ktorú šlát poskyto! !,oclporu, je podl'a 
všeobecných predpisov pozemkoknížného poriadku oprá:vnený použil 
rekursu proti súdnym usneseníam o knihovných zápisoch, klorými bolo 
zasiahnuté do jehO práv, vyplývajících zo zákazu scudzenia a zaťaženía 
č. 15900 (101. sb. č. 3837). neprekáža použítiu čl. III zák. Č. 251/1934, že ,rozsudokodvolacieho 
súdu pred vyd.ním cit. zákona bol už predmelom rozvaiov.cl

eho 
us

ne
-

senia Naj'Vyššieho súdu Č. 15985 (\Úr. ,sb. Č. 3165). keď v pr,acovno
m 

"P0re, počalom pred úči"ruosťou záJk. č. 251/1934 
u okresného súdu konajúcehO podl'a § 42 zák. Č. 131:11931, namiesto 
pracovného sMu, odvolací súd rozhodoval v senáte ,Ioženom 'P0dl'a 
§ 32 zák. č. 131,/1931, Najvyšší ,súd zbaví rozsudok odvol.deho súdu účinnosti, vykonané odvolacie pokračovanie zastaví pr

e 
prekážku § 180, č. I Osp. a odvolaciemu súdu uloží, aby odvolanie vybavil ako r i a dny 

odvolací súd Č. 15762 (Or. sb. č. 3704); srov. i'. 1762, 3940 Or. sb. 
otázku premIčania závazku z kúpopredajnej smluvy treba posudzovať 
pod]'a miesta splnišťa dotyčného dlžnlka, hocl ostatné otázky, ktoré sa 
tykajú platnosti a účíI1kov smlúv, bolo by lreba ,posudzovať podra 
práva !platného v mieste, "do došlo k smluve č. 14913 (Ú-r. sb. č. 2404); srov.Č. 1120, 1777, 1746, Fajno<·Zátureoký; Nástin súk" práva, II: vyd., 

str. 35, 41, 255. o b ch -o d 11 í p dl v o; nejde-Ii o obchodní jed.náni, je třeba na Sloven-
sku :písemné formy k platnosti, úmluvy úr"ků převyšujících zákonnou 

míru 5% Č. 13972. nařízením uherského ministe,rstvač. 4420 zrol<u 1918, jež by,lo zru
šeno zákonem ze cine 20. března 1928, Č. 58, nebylo ustanoveno, že 
je neplatná ústní úmluva o zúrol<ováni trhové ceny, která podle pí
semné smlouvy jest splatna v určilý čas, a že podle této smlouvy nelze 
požadovati zákonný úrok podle platnýoh právních ,předpisu č. 13972. 
by,I""li kupní smlmINa sjednána na Slovensku a měla-Ii i tam býti splněna a není-U jinéhO ujednání, jest užílí soukromého práva platnéhO 

na Slovensku č .. 15527. 
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predaj tovaw obchodníkom, bývajúcirn na Slovensku, obohodníkovi, bý~ 
vajúcemu na Morave, ,p,osuťizuje sa podl'a prá-včII tej právnej ob-Iasti, kde 
bol 1Wpoprectaj:ný úkon uzavrený č. 17021 (nf. sb. č. 3896); rovnak:o 
Úro sb. č. 1746. 
aj slPoločenský ,porner vzniklý :na Slovensku možno posudzovať podl'a 
61. 250-265 Qlbchod~ zák., platného v zemi českej a Moravskoslezskej, 
keď úmysel strán zrejme smerova.J k založeniu t. zv. tichej spo!očnosti 
pod!'a ustanovení cit. zák. č. 14923 (Úr. sb. č. 2349). 
ujednání sp.Jniště pro dodávky firmy sídlící tam, kde bylo ujednáno. 
spLniště, svědčí tomu, že smluvci položili za základ ohchodu právo místa 
splniště č. 15010. 
manželské a rod'in:né poměry: vyslovil-li soud manželčina by
dliště v čeoháoh Jpr<bvoplat,ně ,nepříslušnost k rozhodnutí o její žádosti 
a žádost1 její,ho -manžela', bydlícího :na Slovensku, za dobrovolný rozvod, 
jest soud k rrozhodnutí této žádos,ti určiti p'Ů-dle § 28 j. 'll. č. 14773. 
mají-li manželé domovskou příslušnost v obd na Slovensku, jest nárok 
manželky. ·na placen.í výživného posouditi pod,le prá:va platného na Slo
vensku č. 14883. 
určení místně příslušného soudu podle § 28 j. ll. k rozhodnutí o žádosti 
nemanželskéhO' dítěte na určení da+šfho výživného podle § 16, odst. 2, 
I. díl. nav. k .obč. zák., jestHže má ž·adatel bydliště .na Slovensku a ne
manželský otec ,má obecné bydliště v historkkých zemích č. 15429. 
odepřel-li pravOip'latně Jak soud v t. ř. historických zemích, talk soud 
v zemi Slovenské :nebo POdkarpatoruské jednati pro svou místní nepří
slušnost, lze následky odepření napra,viti jediné rozhodnutím podle § 28 
j. n. a obdohou pOdle §§ 52, 53 zák čl. 1:I9lJ č. 15636. 
v manželských spofloch cudzozemcov, l1ctorých štátnu príslušn.osť ne
mOŽlno určiť, treba - ak stmny bývajú na Slovensku - postupovať 
a roZ'hodnúť pOdl'a manželského zákona p1atného na SIO'vensku (§ 119 
manžel. zák.) č. 16894 (IÚ<. eb. č. 3789). 
ža10bu o 'llznánJ nemanželského otcovství jest posouditi pOdle práva 
platného ·v zemI české a Mora;vskoslozské, méJ.i-li v době porodu ne
manželská ma1ka a tedy i dítě, j'akož i žalovaný bydliště v čechác'h, 
třebas dítě bylo zplozeno na Slovensku Č. 14279. 
mema:nže'lská matka, která mě'la v době fiozhodující pro ustanovení po
ručníka řádné bydliště na Slovensku, jest již proto poručnicí ze zákona 
a nepotřebuJe schválení poručenského soudu ke SpOTU, jímž se jménem 
svého dítka domáhá na zpIoditeH uznání otcovství a placení výživného 
č. 14770. 
pre tposúdenie povinnosti nemanželského otce bývajúceho na Slovensku 
voči dieťa:ťu s:plodenému, narodenému a bývajúcemu v čechách, z do
vodu otcovstva a voči nemanžeJskej matke z drovodu nahromadených 
alimenrov pl'a,tia predpisy všeobecného občia:nskeho zákoníka č. 15320 
(Úr. sb. Č. 2739); porov. č. 1177 Úro sb. 
u súdu na Morave započatý sporů rozvod, ktorý skany nechaly spo
čívat', neopodstatňuje námietku za,visnuHa sporu podl'a § 180, Č. 5 Osp. 
proti žalobe o rozluku, podanej u súdu na Slovensku č. 16755 (Úr. sb. 
č. 36817). , 
p:o j i Š t ě,fl í: místní soudní příslušnost, ,pokud se tý,ká sporů z pojist
ných smluv, uzavřenýoh před účinností zák. č. 145/1934 v oblasti práva 
platného na Slovensku, se posuzuje pOdle pfedpisů občanského soud
ního řádu sloven.kého č. 14753. 
též v poměru k Slovensku rozhodují pro otá2íku, do jaké výše jest při 
životním ,pojištění Ipojišťovna opráv:něna zadržeti si pojištěnou jisti'nu 
jako záruku za děd. :poplatky, předpisy p'latné v právní ohlasti, kde má 
poJišťovna sídlo a 'kde je podle sml-ou-vy povin'll'3J konati .platy, nikoli 
pfedipisy pla1:né'v místě, -kde se projednává pozůstalost Č. 15897. 
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'h rl o bezdúvodné v k o d y. nárok na na ra u pr 't V kde 
n á r o k y na n á hra d u s· aU· podle práva platného v mlS e, 

, benÍ ]. est posuzov r 
zrušem zasnoU v v 14235 ,. u-
bylo zaSrnoubení uzavreno c. vl' be~důvodným odstoupemm od zasno 

na '''ok na náhradu škody vzes e ru'seno na území Slovenska, jest posu
, , d 'I a 'jež bylO z .' . "I šeli do t zv beni k némuz os' o. 'h byť oba snoubenCi pns u .. 

, . dl 'va slovenske o, , " 14328 zovatl :po . e pra rk čes'koslovenske c. . , 1 t ého 
historických zemí repu~ I Yd . ustil t,restného čimt podle prava pan 
.námitka, že se v žalova:ny ne op . 
na Slovensku c. 15226. . k cez rad rokov nespravne 50sta-
ak boly ročné súvaJhy úč,~stinn~] ba~:osť č'lenov predsta:venstva a ~oh 
vované resp. sfalšovávfne,~) ~~~no určiť prípa-dne P?dl'a po~e~~3bc) 

'ej rady (§ 200 obc 1. z. ., 9/1924) Č 16883 ~Ur. sb. C. . . 

~~~~nenia (odst. 3 § 17 J~~~ti~.n;f banky, kt·orí tr.pe~i ~orušov~~n~~ ~~~ 
~~~o;~:pP~r~~~:~r~~:~~=~~ Ž~o!~~d~;:, z~~~~~~~r;t;:ol~:a81e~úr~ie~~. 
vZnl'klu, krome ze y b' oj mO'žno škode zabrantt c. 
poriadkU by nebo,lo ' yva: o d 
'č 3735). "v tilllInej banky Sp1ios<tia sa zodpov,~ -
čienovia dozorčieho v~b~ru k U~~lverzádemi jej úrad:ni~a, ak dokazu~ 
nosti za škodu, p'ovsta'l,~ .. aUl e resvedčili že vedení kmh .~oIO v, rp~ 
v ri vykonávaní reVlZ1e s~ P k 1 ti ktoré by činily dokladnu r -
z~ cÍku a že nezbarda1i podoznve o o nos.: e preto konali revíziu len na
~~iu (od položky k ~ofožke) nutn~u'lt8~3 (Úr. sb. č. 3735). , . 
hodHými skúškami (~tlChrp{O,ben)s~;O'máždením účastinne'] y S'POI?C~~S;lé 
absolutorium" ude~en~ v~ ~~~ostí orgánov úČalSti~,nej spalo,cnOJt'~en%ch 
kryj"e kn take poruse.nta?O h aždeniu zO sptSOV mu pre oz . 

hl byt' známe VélIlnemu s rom " . 
~olls83 (.or. sb. č. 3735). . .. 'ch obchodov obilim a t;'lýnskýmt 
smluva o sprostred~.ovan?e terml~~vJ cudzŮ'zemskej, l1zavrena na Slo
výrobkatni na plodln~':.~J ~ur~~mitenrt mOže zpat' požadovadť ?dh ~t~~t vensku je právne neucmn

d
' 'I; 1p zabezpe:ku na krytie prípa lny:' , 1 

' l' t čO mU ,a a1\O' ' A V započítat naW { 
stredkovate a o, 'd sprostredkovatel nemoze č 16889 
z terminových obcho ov, a dk "anle a hotových výdavknv . 
z titulu provízie za sprostre o ' " 
(:Úr. sb. č. 3757). . v " žen' na tom že štát ako udrz;?-
nárok na odškodné proti ~tatu zaI~" Ktrebné b~z;pečnostné .opatrem~, 
vater verej:nej cesty ne~čint.l na ces e d~·e o ňom súd príslušný ,podl a 
je nárokem súkr~m.oprovnym; .~~~h~re.JchádzajúcehO ~m~.nas~ratt,:n~~~ 
všeobecných pravldlel SIp. h Nnitef:ov a n,i.e ,kraJsky sud ClV y 
zisten1a opomi,nutia. zodPoyvenYC2 .. orov. č. 2275 Úro sb. 
v Praze č. 17084 (ur. sb. c; 391 ), .:éhO' vozidla zodpovedný je za ~a
ma]·itel' &leho prevodzovatel motor?nenie vlastné jen v,oči poskodenym

b . 'h š fe'Ta ako za zav!· . " 854 1053,or s . 
vineme SVOl, o v o .' - 'r sb. č. 3912); pOTOV. c..' .'. 
tretim osobam c. 17084 (IU. d vatel' motoroveho vozldla pn 
keď škodu utnpel ma;j~tel' ~'lebo p.:e~~o~o, nemožno škodu rozd~liť na 
jeho provoze s:poluzavlne~lmb tr~,tetia,gtnč~e zavinením šoféra poskode
tom základe, že bola sposo ena ~ reukáže že poškodený vedel o ne
ného ak spomenutá tretle oso~a ~ P'ulrk sá~ čiastočne vinný č. 17084 
;zdat~.osti svojho šoféra a~ebo ze }e 1 
(:Úr. sb. č. 39.12); srov. c. ?953~jZ heslu: s o tl těž ·11 e k a I á rozh. 

ik (maďarsko-slovenskY) 
Slovo č 14404 (,or. sb. č. 2107). ." . d vo kát (§ 19 adv. ř.), d e
SlOžení ·u soudu (§ 1425 ob"č. z~k.) Vlzkt~z c ~es~ad ~ y t'fl é, P o s t II Pi Í1 s c h o v a 

v i s o v á o pat r e fl. 1, e x e , 
soudní.. . heslo' požární náhrada. 
požární nahrada: VIZ I • 
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nejvyššího od' .. t o sti. - o a fl I VIZ heslo: dra ž b' ' avnuce'flane' 

a k o II k II r s viz heslo' k o m o v 1-

pOdle § 1425 obč. zák. .; § ;o~ u rs, (§ 48 konk. ř.). 
ze 'll I pod i e § 307 . ex. r. VIZ Judikaturu 'll'Y č~ 13

b

219, ,13336, 15139,e~5;:i3 a 1~6~ge)sla: p (} žár n i nl~\ ~ :~S~a:(:olzO-h 
vseo eene" byl I" ' . , • - 1 na'Tok pojistník' . ~~ud~lm zákazem, 'nebyla Působnos~ ~áak vYIP~tu, ,pojistné jisUny stižen 
SO~I~ n~u j1shnu složila podle § 1425 ~~~ ~t~ena tim, že pojišťwna 
pOdeÚu~;~slč,s~4t;~ poddlužníkem, jest>!'1'Úě :.k ~~;~~mdě; .n~SP?rný 
ho " , ' ' vazan lako 

~1 J,e :' platebnej zápovedi uveden' . -' ~entel) je oprávnený pohl'adávk e aj o,,,;namenie, že štát (daňov' 
,ov _ vybrat', daňový dlžnik ,u - ;po vyslm vymáhaných 'nodo I : 
zeOla zabavenej pohl' d' k j~ opravneny domáhat' sa s ' pat 
ved' s uveden' a, av y u sudu, jestli mudot " pOTom sloČ 14970 ('U' ' ym yoznamením doručená b(}! ycna platebná záp-o-

. ' r. sb c ) . y a pop o d a fl' " 1 č; 15?5, 1,591, 2245 Or, sb, srov, c, 4243, 10837, 11132, 1421~ S: ,~~~" 
tl~, oze ne:kdo dal s,",oji ,pohledávku do z' , ' , " 
p v a "z~sta'\ice mu ze žalovati dlu" 'k asta"::YJ InezaniJdo jeho žalob' d~ soude c, ,15477. ZOl a ° slození zastavené pohledáv;1 

uvody slozeTII viz té" h Y Č, 15082 důvody), z eslo: postU]] pohledá k ( 
oejistota zda a . ok v y rozh, 
oddě,jov~cího ' r p ud vyrovnad věřiteli -není kr tl' 
nad splátky J;a a~~U'dfl~eoprdalvňUje vy-rovnadbo dIKž,~fk~~ekllI~1 yna ,základě 
6071 e poe § 1425 b' , ~ ozem vyrov-

. ' ' 10174; viz však Č, 15077 o c, zak, Č, 15044' ",ov ' 523 
pozaduje-Ii> věřitel 'na vymvnac: '. "c, , ?~lužn,ík neuznává a kterou an~mvdslueznzikll zaplacení pohledávrky ,kterou 
nzem neuvedl· " namu pohled' k ' 
p?dle obdoby' §~: ':dstf' 3ze za'Oi~la, j~st vyrovn:ci

e 
dl:~ní~y~o,,~aci,m 

pnpadajíci oa spor~ou . 'ohl v~r. r. Slo~lh ma soudě VymVnaCrravnen ~voty vyrovnací kdy'b ~I edavku, ,obava-II se následků ~voty, 
c. 1,5~77; srov. t. 1213~ lbg44Pohleda,Vka soudem uznána z~e::ťstae~etn~ 
ne'll1-lt mezi děd. : ,_ . fl Ol 
I t' "I·' ]oCl sporu o tom zda p "'t" o,s 1 OJ l' mc, nemůže ani věřitel' I, en:ezl.a cástka patří ,do pozůst 
.parace pozůstalosti žád +,: b pozůstalostI, jemuž byla. po ' I ' a-
c. 15446. "hl, a y tato cástka hyla sl v VD ena se-d I" ozena u soudu 

o vo a:nJ, dosud neprovedeného v' , v, 

~~re1:~;~edg~~~~~é k \1~~~~~t~.):l~~t~~~ft~f:I~~~~la n~ojl:;,a;dň~j~, ~~~~~' 
~o~g~o:ytl jen ,okolnosti vyplývajícl ~o~~~ v:h smyslu ,§ 1425obč, zák: 
.. '. ,srov, c, 523, 10174, VOl o pomeru mezi smluvci 

pOl o dluh mezi osohním dlu y 'k, . ~odem opravňujícim hy ,p o t :~I á er~ th kmhov!,ím věřitelem není dů-
. sou~u v~. ,15504; srov. č. 10174 o dluzmka k složení dluhu 
lest dulezl-Ťym důvodem, slo y , • ~~u~~~~V~b~~ák~nci !§ 14~;e~~č~I~~~.)U aso~r~~ ,'Ů,dedPlřel-li. věřitel vyda-ti 

v, ~' C. L .) c. 16736. a, eOl _,UhOplS'll 'Ů závazku 

p Ir I s I II S:fl o s t: složeni' dl h n "v· U U u soud uema ucmlmpl.ceni, nebyl-li dluh slože:. ve ;;myslu, § 1425 obč, zák 
, ~OUdl1, v jehož obvodě jest splniště č 1~7~ r.1 s I u s ~ éh o soudu, t. j: 
UCl fl e k: věřIte.l má mt' kl'· 8, srOv. c. 6179, 5492 523 
kojení pOdle § 48 konI: ř I v o~ku,rslU,~ :podstatě :nárok na oddělené' ' 
?a jehož jmě~í byl po;děli :y~~\~nCtstkl složené na soudě dlužn~'!'~fen;4~~ soude řádně; pokud tomu n~~í u~ikjen~teh,~y, s,talo-Ii se slo~ . pn casteonem placeuÍ-
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závazek dlužníka II peněžního ústavu zaniká tím, "že předložil ústavu 
vkladní kníŽJku vydanou tímto ústavem, lejíž realisaci nic nebeánilo, že 
prohlásil, že vkladem má být vymvnirn jeho dluh u něho, že slnžil 
vkladní k:nížku II soudu. když jeho projevu nebylo vyhovenO č. 16743. 
v yd áni, ro zv rh s I o žen y ch pen ě z viz judikaturu níže u hesel: 
složení II soudu podle § 307 e,x. ř. ,a -požár.ní náhrada. 
podle § 307 ex. ř.: neúčinnosti odponI, klery byl V"nes

en 
protí vydání 

,peněz složených u soudu, lze se domáhali ,pořadem práva nehledic na 
to, zda o vydání složených peněz jest rozhndnouti v řízení nesporném či exekučním; věcnému 'rozhodnuti soudu o žalobě na neúčinnost od
pe

m 
nevadí ani, že soud o žalobco\'ě žádosti (} vydání složenych peněz' 

v době podání ,žaloby ještě nerozhodl č. 13650. 
složen-Ii u soudu vkladni list spořitelny na zúročitelný Vklad,nebyl 
soud oprávněn složený vkladní list realisovati a vybranou hotovost ulo
žiti na svůj běžny depositní účet u téže spořitelny, nýbrž měl, když 
došlo k vydání deposita, vydati devinkulovaný vkladní list, po případě 
příslušnou čás1l<u s při,rostlými úroky po srážce depositního poplatku 

Č, 13990, proti usnesení exekučního (rekursniho) soudu v otázce, zda částka, 
kterou složil poddlužník padle § 307 ex, ř, u soudu, není předmětem 
exekuce a má Ibýti 'Vrácena poddluž.níku, má i p.oddlužník právo k re
kursu, -bylo-li rozhodnuto ve smyslu mu -nepříznivém ·č. 13762. 
nesouhlasí-Ii vymáhající věřitel s vydáním částky, kterou poddlužník 
složil podle § 307 ex, ř., u soudu, nelze ji poddlužníkU vydati Č, 13762, 
podřídil-Ii se 'poddlužník usnesení o povolení exekuce, ,nemuie již v ři
zoní 'o r,mvrhu částky bezpodmínečně u goudu složené uplatňovati ná
,Dik na jeji vrácení z di'w(}du, že dodatečně došel k přesvědčení, že 

složil částku tu u soudu neprávem č. 13762. 
není porušením předpisu § 32 zak. č, 100/1931, "rušU,linesporný soudce 
\,oukaz, aby složené peníze byly vydány věřiteli na odpor složitele, 
vznesený ještě předvydánim peněz a .p"ávní mnci poukazU Č, 15886; 

sroV, Č, 10197, 11940, 12968, 
došlo-Ii k složení peněZ poddlužníkem podle § 307 ex, ř, a podle § 1425 obč, zák" tudíž také pro nároky třetích osoh, může exekuční soud při 
rozvrhovém roku jed n a t i i, II takových odporujicíCh si nárocích, aby 
bylo dogaže,no dohody mezi účastníky, nemfiie však o vydání složené částky .rozhodnouti, dokud se ve spoměm řízení ne1'ozřeší všecky sporné 
skutkové i právní otárl<y mezi vymáhajícími 'Věřiteli na jedné straně a 

třetími 'Osobami na dlruhé strane č. 16073. 
z toho, že se třetí osoby, které byly zpraveny o. rozvrhovém roku, 
k nemu nedostarvily, nelze usouditi na jejich souhlas č. 16073. 
při složení podle § 1425 obč, zák, nemusí ani exekuční, ani nespODnÝ 
soudce určovati, komu a ja1ké Ipr'Oce.sní posta'Vení nMeží, ani poukazo
vati účastníky na pořad Ip'ráva; -stane-li se pfesto tak, neplatí thťtta vy
tčená v § 2'31 ex. ř. k provedení odporu č. 16073. 
by,la-1i peněžitá částka, složená podle § 1425 ,obč, zák, pro pozůstalost 
k pozustalostnímu soudu, exekučně zabavena několika věřiteli, jest na 
pozfistalos

tním 
soudě, aby pod následky zmatečnosti rozhodnutí o vy

dimí deposita ,postoupit dep'Ositum exekučnímu s'OUQU (čl. XVIII UVOZ. 
zál<, k j, n" § 44 j, n" §§ 51,307, 329 ex, ř,), a bylo-Ii v pHčině slo
žené čásfky povole,oo věřiteli pozllstalostioddělení jmění (§ 812 obč, 
zák.), aby to exekuč-nímu soudu 'Oznámil č. 16ú15. 
podle § 16 adv. ř.: ",konné zástav,ní právo k hotovým penězum až do 
výše sporné pohledávky ze zastupování klienta přísluší advokátovi te-

prve jejich slože:ním u soudu č. 16407. 

Stup viz heslo: ryb o lov. 
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SRužby vyšší v·jz H'esla' o b Id' 
SJu~bf . ClO 'llll'O ' 

ze n poměr o~ecních zaměstnanc o ' mocfllk, Pojištění pensij . 
fl a'll ClO b e c . II (úředníků zřízenců) , hnL 

TI 1, 'VIZ eslo: 
- Okresních ce t' ~ <> • _ kr' s aru VIZ heslo z ~ 

;:zn~~Ch zaměstnanců viz h~~o: szt; ~ ~ c í o k r e s TI í. 
pragmati'/.- n~chhzaměstnanců viz heslo.' z a ~ s tt ofl a II c i s o II k r o m i 
v. n.a VIZ' esla' B . mes nanci vl' . 
rad viz hesla: sml~ fll O, z~městnanci obec' Zte, eZ,nIČni, 
smlouva v' h II V CI s I II Z e b.Jl í z a v , II 1, S a t 'fl 1. 
byt viz I 12

1 
.eslo: srn 1011 v a s 1 II Ž e bll' m e s t.n a ll: ci žel e z II i Čll' 

.~. les a. byt s I II Ž b ,1. l. 
urednfci. e nI, smlouva služe'b ' 

kauce (jistoty) viz 'h J II 1, S t a t k o v i 
Služebnost d es o: k o n k u r s (§ 54 ' 2 

a, ':ažba služebného _' c .. konk ř.) rozh. č. 14645 
Cell a II e m o v i t o s t i (§ 17b 0..z e m k tl ~'VIZ he,sJo: dra ž b a v . 

ochrana s-!užeb '. ,c. 5 ex. r.). nu_ 
obč. zák). nostl VIZ heslo: žalo:bal 

, konfesorní(§523 
~ ~yal~rb.a z~}p.úrČí viz tamže. 
. ze,nI VIZ tam v 

§ 170, č. 5 ex. ř. ne lat' Z e. v 

nebyl-li vydražltel b 1 pro, sluzebnost. č. 15849' s v ~ 
práva služebnosti ezelstnym. jsou třetí osob ' rov; c. 6678, 2653. 
nostI, třebaže prá~: ;Ydražen,é .nemovitosti, opr~~n~~ere n~byJ~ v~držením 
pO~le rOZsudku, jímž ~ neo~!~~ly <plře~ dražbou č. Il81; omahatl Služeb_ 
sll1zebnost lIze .Jest ZJIsteno pravo v máh ., , . 
titulu iflebyJo zá~~~~Cl ex~uCí vklad této iI1ižeb~J~~~O ty~itele na určitou 
knihovní zá is v? v~:s oveno právo v)llmáh '" 'v~~ as v exekučním 
podle rozsu~lk~ Pjí~r~p~d~ povinnost žalovaného ai~l~~ tv~nte}e ,žádati o její 
zdržeti se bráděiní z., Y o povinnému uloženo trpětt a' ,~vy zaplS č. 15607. 
káž'ky, jež zavd ,j ]eJlm~ výkonu, nelze vésti " yY ,on služebnosti a 
již v' žalobě Žád~~o ~o.dn~t k t:O'~ání ža.Joby o u:~~:t~l :~ bOdst~a'nění pře
hOrní viz heslo' h o o stranem oně překážky Č 15937uze nostl, nebylo-li 

.. o r Y mzh v 146 - '. 
nepraVidelná (§ 479 obč 'k' )e" 06 u § 191 hoc zák 

i t . Za. VIZ též heslo· h 
kO~ézvk' :~hep-ra'Vide!ná služebnost (§ 479 b' v o: y rozb.. č. 14265. 

,m y za,psana . Ů! c. zak) Ov b" 
(~ysickÝch nebo r J,e~ v~, Prospěch určité oS~b ~uze y~l d~ pozem_ 
O'bece~nstva« č. 13~7~VllICkYCh); nelze vložiti SIu-lebnebo .f1:ekoJ.I,ka osob 
v. pochyb:nosti iflem' . v nost »ve ,prospěch 
vldelná (irregulárn ') sa za to, ze služebnosť zri,3Jd ' 
chybne dokázať č. a lb2~1° (t~to pov~hu služebnosf,i ~~';d,bola ~k? nepra-

osobní VIZ též 'v Ur. sb. c. 3291) I, musl ]H nepo-
TIlze rozh, 14079 (s I 'b ' 

- POŽÍvací, užívací práv U~e nvst POzemková) 
má-II ten jemuž v, v, v o 'VIZ tam ž e. . 
příbyteón'é v pr~slusl sIuzebnost bytu podl 
žebním domě P~~,~~I~~ pro případ, kdYby ne;;o~~lou~y nárok na UT'čite 
břemeno, jež shořee,I, .TIeJ~e p?uze o slUžebnost ne" ~ vnec,htěl ve sIu
staveno č. 16815. mm s]uzebmho domu neby'l 'J'brz také o reáJ,nÍ 
rozšířiti osobní S'1 ~robv. c. 7676, o POl le § 525 obč. zák. 

v. • UZe nost na d Yd' 
UClmti u svěřensk 'h " ' , e lce lze jen dO' t' , 
předmětem daro ~ ?-TI~~,radnictví (§ 612~ abv • e n;lry, ja'ko to lze 
služebnost u v, V~llI, muze býH i zřízení, _~ ~ak.) .. c. 15291. 
10565. z I Van 1 nelze postoupiti č. ,r:85;.1 slU'~e~lI1osti č. 13945. 
služe~n?s~ po ž í'V á n í lze ., . ' ste]lne Č. 6606, 6325, 
?tuPllJ llst'my č. 14059. P?stouPľt1 a knihovně pV •. 
I když byla s I' ,srov, c, 4271 OL U ' «vestr Podle po-
a ... 'h uzehnost byt v, • n, r. 

JeJlc pOk,revních d v d' o ,u znzena Ve proso v h . , 
e ICU neznamého jmén v v" ~c Urrčlte osoby 

a na veone časy, jest ome_ 
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zena ,na prvního dědice; další dědic ,ne-nabyl služebnosti a-ni tím, že mu 
bylo právo bydlení odevzdáno odevzdací listinou do vlastnictví a že 
bylo ,na ně110 v pozemkové knize převedeno č. 15291. 
jestliže byla vydražena pouze ideální polovice nemovitosti, zatížené slu
žebností bytu, a služebnost ta byla vymazána, ježto ji vydražitel podle 
dražebních podmJ:nek .nepŤevzal, zatniká služebnost jako věcné právo 
i co druhé ideální po.lovice, třebwže nebyla i na této polovici vymazána; 
byla-li tato polovina vydražena týmž vydmžitelem za současného pře
vzetí ,oné služebnosti, trvá nadále oprávnění, které jest obsahem slu
žebnosti, avšak jen j'aJko obligační poměr mezi oprávněným a vydraži
telem, který 'P,řevzal služebnost při vydražení druhé ideální polovice 
zatíže'ně "nemovitosti Č. 16297. 
jestliže bylo po vydražení ideální poIovrice nemovitosti, zatížené právem 
bydlení, nno právo vymazáno na vydražené ,p-olo'Vici, zaniká jako 
věcné právo { ,co do druhé ideální polovice ,nemovitosti, třebas nebylo 
i na ni vymazáno; vy.dr,a'Žitel, který -nep.řevzal podle dražebních podmí
nek závazek pJ,niti onu služebnost, jest oprávněn domáhati se 'na osobě 
původně z výměnku oprávněně náhrady pro bezdů'vodné obohacení, 
užívá-li ona osoba i potom nadále bytu č. 16955. 
jestliže véř,itel, který vedl exekuci vlnucenou dražbou nemovitosti 'podte 
rozsudlku vydaného v odrpůrčím sporu, 'neuplatnU již v exekučním řízení 
neúčiJnnost služehnosti bytu vymíněně pro dlužníka a vložené do po
zemkové knihy, nemůže se později domáJha,ti ani sám, a-ni jeho univer
sáLní ,nástupce neúčinnosti zřízení .oné služebnosti, kterou podle pravo
platných dražebnkh podmínek jalw vydražitel převzal bez započtení 
na nejvyšší ;podání Č. 16783. 

pozemková: právo rybolovu, :nadržování vody a vybírání písku a štěrku 
z řeky v určitých místech, spojené s určitou usedlostí, jest služebnost 
podle § 477, Č. 6 obč. zák., která může býti z:aložena i na veřej:ném 
statku (na veřejné l':ece); jde o souktromé právo, které říšským vodním 
zákonem Č. 93/1869 ř. z. a zemským vodním zákonem pro' Čechy 
č. 71/1870 z. z. nebyla dotčeno ve své 'platnosti; v pochy;bnosti je 
míti za to, že jde o právo výhradně, vylučující kohokoliv jiného z uží
vání řeky týmž zlpuso'bem Č. 13315. 
právo na bezplatný odběr vody pro' dům z obecního vodovodu ie5t 
právem služehnosti Č. 13374. 
rušlla.,li obec opráv.neného ve výkonu služebnosti odstraněním" rour, jest 
povi1nna, aby vše uvedla v předešlý stav tak, že se opráVlně:nému pOSky
tuje dřívější odběr vndy, .není však. povinun učiniti z'ařízení, které by 
zabeZlpečova,lo takovou kvalitu vody, aby jí mohlo, býti užíváno jako 
pitné vody, neposkytova'l-li 'Vodovod již před porušením z3:mčeně pitnou 
vodu Č, 13374, 
držba služebnosti je sice možná, avšak nemÍlŽe býti při 'p o zem k o -
v Ý ch služebnostech ,vykonávána pachtýřem »ve vlastním jméně«, 
ný,brž jen jménem vlastníika; rvyrkoná'VaJ.Jli pach1ý,ř o-bsah pozemkové 
služebnosti ve vlastním jméně, muže tím nab)'ti dfŽJby této služebnosti 
jen jako ,os o b n í služebnosti č. 14079; srov. Č. 12726,9762, 5892'. 
předpQl~lady nabytí soukromoprávní služebnosti pro obec vy.ctfŽením 
L 16683; srov, Č, 9552, 
z to'ho, že se po určitém pozemku kdokoliv procházel, nelze VyVOZD
vati výkon služebnosti Pf{) obec, nýbrž jen výkon obeonfho užívání; ani 
v tom, že se obecni výbor usnesl, že se obec bude brániti všemi pro
středky proti jakémukoliv omezení uŽÍ\rání pozemku obyvatelstvem ohce, 
a že se obec s vlastníkem pozemku dohodla o udržnvá:ní a hlídání po~ 
zemlrn., se Lnepr:ojevuje úmysl obce potřehný k vy'liifŽení služebnosti jako 
práva soukromého č. 16683. 

I;: 
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k vydržení služebnosti se sice nevyžaduJe vyjma případ podle § 
obč. zák., aby ,právo bylo vy.konáv.áno při každé naskytnuvšÍ se pnll":l_: 
tosti, ale 'nestačí, nevykonává_li se ta'k často, jak je to Ubvyklé, 
jen někdy, takže vlast,ník služebného pozemku nemůže seznati zda jde 
o nahodilou skutečnost či o úmyslný výkon práva č. 16963. ' 

cesta a pod.: jízdy návštěvníků hostiTIce přes určitý pozemek, třeba se dály 
způsobem prospěšným talké pro hostinec, nest'ačí -k vydržení práva vo
zové cesty pro 'Vlastníka hostince, nevycházely_li z držitelské vLi.le a ze 
zevně POZlnatelného podnětu vlastníko'Va č. 16963, 
je-li II služebnosti vozové cesty přes dvúr služebného statku panUjícím 
statkem usedlost Jako hospodář,ské středisko, z ,něho.ž Se hDSP.odaří na 
pozemcích k ní patřících, nemusÍ býti vykonávání oné služebnasti i Pro 
pazemky PDzději .p.NkDupené 'rnzšiřením služebnDsti, zejména nejde_Ii 
o. zvětšení při pravidelném hDspodaření ne.předvídatelné a nedojde_Ii 
k padstatně vyššímu zatížení služebného. statku č. 17070; srov. č. 
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služebnost čerpání vody: bylo-li 'lJři e,xekuč.flírn odhadu pivovMu přihlíženo 
k veskerým právům, která jsou držiteli pivovaru ,k dobru, nabyl. Jeho 
vydražitel 'P'řík'lepem i oprávnění s vlastnictvím vydraženého pivovaru 
věoně SPo.jených, jako Jest služebnost čerpání vody a vDdovodu, za
psaná v pozemkové knize ve ,prospěch pivav.aru jako, lPanujícillO sta,tku.; 
pokud nehyla ,na některý'ch Ipozemcích v knihách zapsána, nabyl řečené 
služebnDsti přes Dny pozemky jen tehdy, když vodovod tvořil nedílný 
celek a bylo úmyslem z.řizovatele určiti vDdoVDd účelům pivDvaru; za 
uvedené podmiio,ky nalbyl služebnDsti vDdovodu i na pozemcích, které 
byly veřejným statkem č. 14191. 

domovní: kdo. tvrdí, že vy,držel zápornou služebnast domovní, musÍ doká
zati, že zaká'zal majite.1i služebného. po.zemku konati na něm něco., 
k Čemu by by,1 jinak oprávněn, a že se ten tomu zákazu pOdmbi1; ne
stačí jen skutečný stav č. 15764; č. 5149, 5644, 12649. 

Okenni (§ 488 obč. zák.): § 488 obč. zák u.pravuje jen služebnost k zřízení 
'Ok-na v cizí zdj podle § 475, č. 3 obč. zák., ,"ikoH záporné služebnosti 
domDvrní po.dle § 476, č. 10 a 11 obč. zák., jež předpokládají okno. ve 
vlastní nebo. Společné zdi č. 15764; srov. č. 5149, 5644. 

lesní viz též mz-h. c. 16009 li hesla: pozemková ref.Jrma (přídč!. zákan) . 

prDti zápurčí žaiobě podIe § 523 Dbč. zák. může Se žalovaný brániti 
poukazem na předpis § 24 les. zák. (ds. pat ze dne 3, pros'Ínce .1852, 
č. 250 ř. z.) jen, vymohl-Ii si již před tím příznivé mzho.dnutí přísluš
n.éha sprárvního. úřadu č. 131292; srov. č. 11260, 10413, 7655, Sb. n. s. a č. '1843 M. sb. víd. . 

Slyšení tičastnfka viz heslo: nes p o. r n é říz e .fl í (§§ 23, 41, .písm. g) zák. 
č. 100/1931). 

Směna viz hes.Jo: p o. zem k -O v á r e f I) r m a (p ř í dělo v Ý z á k on). 
- smena nemovitosti a .přervodni poplatek č. 13897. 

Směnečné řízení: zmeškal-li ža,lovamr rok usta.novený před okres. saudem k úst
nímu jednání o pOdaných' námitkách, jest ObdObně užíti § 442, odst. 2 
c. ř. s. a přihlédnDuti i k o.bsahu směnečných námitek č. 15970" 
i v řízení ve směnečných věcech (§§ 555 a da1ší c, ř. s.) platí v příčině 
Ddmítnutí SOUdCll v občanskSrch věcech právních (§§ 19 až 25 j. n.) 
14denni lhůta (§ 521 c. ř. 5.) k podání Dpravného prostředku č. 16493. 
směnečný platební rOzkaz: nebyl-Ii směnečný platební příkaz správně 
doručen žalovanému. jest i on oprávněn k náVirhu, aby bylo doriJčcní 
znovu provedeno řádně podle § 106 c. ř. s. č. 14233; srov. č. 13111. 
směnečný platební rozkaz nelze z'mšiti s omezením, že se žaloba zamítá 
pro tentokráte č 15316; Srov. č. 15493~ 
zrušení směnečného "platebního příka.zu má vždy konečný ucmek; do
datek, že se zrušuje »pro tentokrá,te«, nemá právního významu č. 15493. 
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,~. může bÝÍ! vydán proÍ! bezvýminečně přihlá-směnečn~ pl~tebm "pn~a~ho dlužníka. Jlmž byla odevzdána P?zůstalost, 
šenym dedlcu~ sJ?e,nec!~ t I úředním patvrzenÍm pozustalastmho soudu, 
prokázal-li ,sm~neony ven.e ěnečného dlužníka č. 16677. ~, 
že JSOU pravnl1TI1 na~tupcl sn~a v dání smě-nečného platebního pnkaz~ 
spoJil-lI žalobce s naVl hem I v al~vanému rozsudkem ulDženo zaplace~I 
další žalabní žádast, a~y I?y o ~e ému návrhu vvhověna, iest to pokla~ 
směnečné sumy, ne'bu e5~4 uve ~ ns kterv se stane zbytečným, bylo-I! 
datl za návrh d~O?lel ~ebnlh~· p~lka~u vyhavěnD č 16677 
návrhu na vy am p a v ~ 'z a. k o 'n (§ 87 směn. zák.). ., hl· smenecny 
námitky VIZ tez es o . v ~, platebnímu příkazu indosantem 
ve zpětvzetí námitek pr?t~ smenecn~~u zmocnění) směnečného prohlá
nelze spatřovati, rahhablcI (dodat~cn~ 'm za'stupci měla-li zpětvzetím 

"h . dosanta neDpravnenv I , V. I ' 1 
šení učmene o z,~. m , . I v ahledávka, která mu nerpns use a, 
námItek indosatan b~~l. za?e~pecen~ ~ na základě tohoto mdosarnen!,u 
na újmu Dstatmch veatel,u l~d?san a, oti smětnečnén:u platebnímu pn
nevzniklI a!~i po v zp~~zet! namlt~~d~:anta, jenž by ~o.hl býti zaji~těn 
kazu pmtny smenecny zavazek ·t f. došlD-li přece k prarvoplatnemu 
zástavním prav~m na, Jeho.. nemovld 07 1, ěřitelé oprávněnI, aby odpor~~ 
zřízení zástavt1lhD prava" J~ou vzak' n~ n"; trvzené pahledávky indosatarf" dl § 213 ex. ř. zabramlt pn aza I 
po e ,. , 13192 
před jejich pohledavkaml c. ~ t ř1hlédnollti z úřadu, ; když 

. t· luvy (§ 5' vyr. r) Jes p ." 1"248 k fl1co-rnDs 1 um '~lh t k směnečným námltkam c. .) . 
byla namítána po uplynuti, u Y Vn' řevedena na vyrovnť.\:cího v~~ 
byla-li z majetku v~rovn~clho dluz l~~ fízením jde o nedovolenou vy
řitele směnka v SOUVIslosti 5 :ryrovn:cll ,. pfí1elitosti úvěrové smlouvy, 
hodu, třebaže se ?řeva~d ,sm~nk~ ,~ ~d P~vro~nacíhD věřite.le hotovost 
při níž vyrov:nacl dluzmk os a , , 

č. 13248. . v .~ řed ovolením příročí pod~e zak. 
byla-Ii pahledávka, lez tu byla, JIZ p ~nekP kd ž ·iž bylo výstavcI povo: 
č. 240/1924, z",itštěna. pos~a~pem'~~:~e k 'nep1atJosti té jest přihlížctl 
leno přiročí, jde o ]ectnarnl, ~e~ 'směnečných námitkách; tuto ~e
z úřadu, třeba-s nebyl~ .n~mltand,}e ·enž se z~častni1 neplatného prav
platnost lze namí!n9

uÍl 
Id l~~os:~aflpJijal směnky k zajištění své pohle-

mho lednání a vedel ':. o, et Y bylo pavoleno příročí č. 13531. 
dáv,ky za v)'sta1vcem, ze ~ys aVCl . d' , , neobsahovaly-ll směnečné 
směnečne námitky jS?U nnp~,~vn~!lld~~a:gl~'drUhý stejnopis, jde o fOI~: 
námitky návrh, po rpnp na 1 .. nu 1 84 a 85 c, ř. s : nepostupova-.1 
málni vadu, kterou je napravl~tt P~~~~~it1i k směnečným námitkám dru
soud prvé stDlice takto; ~ýbr~ ~s t~' že při tomto jednání byla for
hý ch žalovaných ústm tedna;m, s a~~lušného návrhu atd. č. 138~7. ., 
mální vada naprave~a, pre~ne~~7 ~ámitkY, které by byly. s k u t k C v e 
neobsahovalo-ll podam sm~~~cuté důkazy a věcní' návrh, Jest toto bJ~
odůvDdněny a Dpřeny o. na ln, ~'adě nemůže žalDvany o u
obsažné pod~ní. Ddmítnouti; v ~!ak?~~rmPrj:dnání a nelze., přihlédn~uti 
vodňovati namrt!ky. t~prve pn II e.ímž základě byla smenka vydana k tvrzené nicotnosÍJ umluvy, na I J ~ 

č. 14036; srov. č. 9690, 11.,943.) ~29~1~·bce o obnovu směnečné~o sporu obnova řízení (§ 556 c. r. s .. z 'pr','padě není podmmek pro 
. d k· ti že v souzenem .. 1 é nemusí tvrdlŤl a a aza , ~ s nvbrž jest na za ovan m, 

vyloučení žaloby o. obnovu PDgI~ §I ~~?rn~t{~u ., že' jednal v hlav'ním Sp~1't1 
aby se 'pro.tI žalobě .0, obno':Uh ran~ ~~nvch n'ámků proti třetím oSDbam 
bezelstně a že mezlÍlm svyc smen c . . . . 

pozbyl č. 13536. ~, ra,v' není a'bsaže"na i namltoka, 
v námitce, ~e '~odpis na ~m~n:,/\~l $rotJ,' že podpisatel zemřel před ,oe směnečny za'Vazek nenlv p a "~ 

datem vystavení směnky c. 14600. 
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Směnečný zákOn (zák. Č, 111928): §§ 1, 2: směnečná způsobilost viz 
Č, 14577 II §§ 62 až 64 směn, zák, 
kontdbučenské záložny mohou vy&tavovati i cizí směnky a 
vati na ně zápůjčky na dobu nejdéle 6 měsíců Č, 16666. 
tím, že nevypLněná ,směnka, .odevzdaná konkibučenské záložně, 
hned vystavena na dobu nejdéle 6 měsíců, byla sice lhůta 
zák Č. 57/1888 mor. z. z. překročena, ale neza,chování toho 
nečiní směnku :nÍcotnou Č. 16666. 
§ 2: viz rozh. Č. 13742 u § 6, odst. 1 směn. zák., rozll. Č. 14577 u § 
směn. zák 
§ 3: náležitosti směnky viz též judikaturu u § 6 a hesla: smě n 
zákorulllou podmínkou předpisu § 74 směn. zák. jest, aby směnka 
vovala předpisům § 3 (§ 104) směn. zák., tudíž aby šlo ,o s.i kutečn!ou: 
směnku, nikoHv jen o hlankosměnku č. 14100; srov. Č. 5923. 
§ 3, Č, 3: označení »na řád v·lastnk (han d,ie Ord-re eigene«) jest 
statečným .označenim remitenta ve směnce na' vlastní řád Č. 15700 (Úr. 
sb. Č. 3006); srov. Č. 8345. 
§ 3, Č. 5: okolnosť, že firma účastinuej spoloč-nosti podpísaná hola na 
zmenke sposohom, nezodpovedajúcim právnemu stavu v čase podpisu 
zmenky (bez dodatku poukazujúceho na :ikvidáciu a bez kolektivneho 
podpisu dvoch iilkvidátorov), prichádza v úvahu ,len, ked' ide o zmen~ 
.kový z á v li z o k účastinnej spoločnosti (vystavitel'ky zmenky), . 
však, keď ideo o jej zmenkové O'P r á v n e n oj e č. 15216 (IÚr. 
Č. 2662); srov. Č, 13387. 
otázka, zda pOd:pis výstavcltv souhlasí se zápisem o podpisování 
v obchodním rejstříku anebo s předpisem stanov, má význam 
o směneóný z á vaz e k výstavcťív, nikoHv však, jde-li o jeho směn"čné 
° pd vn ě.n Ič. 13387, srov. Č. 15216 (Úr. sb. Č. 2662). 
nečiní zmefllku neplat.noll, že podpis výsta'Vcu je umiestený pod pod
pisom zmenečníka č. 16754 (Ú.r. sb. č. --); srov. č. 12,s97; viz č. 2995, 
3112, 3011, 7693. . 
řádné znamenání fii,rmy vyžaduje, aby pod z-ně<ním firmy by,! 
podpis tohoJ 'kdo ji znamenal, pokud to zákon, stanovy nebo sp,olečer1ská.< 
smlouva předpisují Č. 16859; srov. Č. 11052, 4209, 2930, 
nejde o řádný firemní po'dpis na směnce závazný pro firmu, když 
znění urči'té firmy (komanditní společnosti) pod jméno zástupce, 
za ni podepsal, jest vsunuto znění jiné firmy, třeba jím rovněž 
pOVaJné ·č. ľ6859. 
§ 3, Č, 7 viz wzh. Č. 13276 u § 98 směn. zák. 
§ 3, Č, 8 viz mzh. č. 13742 u § 6, odst. 1 směn. zák. 
by,la-'li jako směnečn1k označena politická strana, jest směnka 
Č. 14359 (iÚr. sb. č. 2084); srov. Č. 5993, 7450, 7762, 7826. 
výstavce směnky jest oprávněn vepsati osobu, která podle původní do
hody měla vystupovati jako směnečný ručitel, do směnečné adresy jako 
směnečníka, došlo-li sľOvnalortl vůlí .sm1uvci':t k změně pitvodlního ujed
nání Č. 15439 (Úr. sb. Č. 2829); srov. Č. 12.513, 13056. 
§ 6, odst. 1: okolnost, že datum vystavení směnky pochází z dOby po 
úmrtí j e d,n ,o -ll -o z příjemců, lI1enÍ n.a iávadu plat-nosti směnky č. 13742; 
srov. č. 16902, 10450, 5863, 5350; IÚr. sb.č. 770, 1236, 1246. 
neObstojí směnečný závazek proti žalovanému jako pří j e m c j směnky, 
není-li uveden ve smě·nce j.a:ko směnečnik a je-li z jeho podpisu před 
firmou usuzovati, že nechtěl směnwu přijmouti za sebe ·osobně Č. 13719 . 
. návěštní dolo-žka jest určena' jen pro směneč:níka a má ten význam, že 
smě;neČlIlík 'nesmí d-říve akceptovati nebo platiti směnku, dokud ho ne
dojde ná'Věští, jinak by se vydal nebezpečí ztráty svého mo-žného 'ná
roku proti výsta'Vd; z návéští samého nelze vyvozovati .přímo omezení 
výstavcewa ručení a tím závazek pro směnečného věřitele č. 13721. 
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f' 1 podstatným náte-
v' , v k d ložkou »bez ,protestu« nepa fl K 

doplnem srnen y v o . . 
žitostem směnky c. 13789. '. vnka vypLněna dnem splatnosti před-
§ 6 odst. 2: i když byla krYdCl s?1l ; plátky na směnečnou pohledáV'ku, 

• d b· kdy by!ly . ospe es· ' .• tehdy 
cházejícím o e, .' v b 'la-li, směnka zažalnvana az ." : 
nejde G vYP'1~.~ní p:ottl tt!llluvel' litnost zbytku pohledávky, k ]e]lffiUZ 
kd v nastala liZ ztrata lhut a sp 

yz _ 1 - a t 13370. ,. . . 
zajištění smenka .~y a ur':.e~ . v k' uvedla-li okresní hospodalrska z~~ 
jde o proti-smluvili v~plnelll sm~n L jako směnečnik,a ·toho, kdo me, 
ložna (majitelka sm,enk'y~ .v a n~~~.čn· ITl ručitelem Č, 14226. , 
podle jejího us?e,s.;nt ?yh l,en v.s~~·dodrreti přesně podmínky stanovene 
bylo povínnosh uredmka zal~z~y b la vyDravena tak, aby vyhovovala 

. ředitelstvím záložny, ~by. smen, ~ Y 226 (Dr.' sb. č. 2003). . 
podmÍ'nkám usnesení r~d:telstvl l.~i~4·e nepIatná, ale možno ju uplatmť 
zmenka, vy.pLnená IPf?tt umluv~~ bl č 2995). . 
len v ·rámci úmlu~y kC' 157~! ~~~v~,a:cí~lU dlu~níku, 'k!~rá zaifllkt~ }?U:i 
směnečná pohledav' a pro 1, v rovll-ad 'kvoty, neoztvne, uzna-t ] 

'm vyrovnáním zaplacentm .y ' , bez směnečné formy 
ceny 'k ravoplatnem vyrov,uam 
vyrovnací dlužnt po JR v 14511 1547. 
Č. 15754 (Ú,r. sb. Č. ~057).; s~ov. c'menk r' vyplnená menom t?hO'v.kd? 
ak bola adresa podplsane] blank?Z .) ť len ako zmenkovy rucltel1 
sa svojim podpi,son; .chc~l a mt z~:~a~~W1e a proHsmluvne dopl,n,ena 

nebala zmenka sfalsovana, ale ~n 1 Pia byf namietaná bezoIstnemU 
a nemoze bezprávnos~ to~io (iÚ~P ~~n č. 3274); srov. ·č. 15717, 13056, 
mubyvatel'ovi zmenky c. 16 .. ,_ . ne' 
9784, Úro sb. t. 1587. . 'san' na biankozmenku menom uc~s~~n 1 
keď bol akceptačný 'preJav naP.I . Y na prekážku zmenkovému zavazk,u, 
spoločnosti jej prokuri~tom, lllle )e menky uvedený ako deň VY5tave~1~, 
že v deň, ktorý bol pn vY,P nem _ z ',kla' stačí, že účastinná ~o o~
prokúra dotyČlného prokuristu ť~9~2an(Úr' sb. č. 3849); srov. Ur. 50. 
nosf ev ten deň jes-tvovala c. v 63 5350, 10450, 13742. . 
C
v 770 1236 1246; Sb. n. s. C. 5,8 ne'ny' ]'e biankozmenku, patrlacu do 
. , 'k' dstaty oprav 

správca úpad ovel po l'ť v 17154 
úpadkovej podstaty, vy~ nI C. v 13721 u § 6 směn. zák. 
§ 7 (ručení výstavce) Vl'; rozh. c. t, Viro): bylo-li směnky n3J~yto v~: 
§§ 8 a další (rubOp~ ~t1~,~~a~~~á ~oložka, připojená na sm.;n~~9~ 
dražením Vři exekuc~~.' \ a 'v čněprávní Č. 13406; srO'V. c. , 
konnvm orgánem, ucmlky smene v 'Imž se 
15406. v , d (v'konného orgánu) na smen~e, ~ , I 0-

rahlášenÍ exekuomho sou u, y, věřite1i':t, jimž byla smen;cna p 
,~řevádí směnk,a .na opatro;~~a vt:abí jen převod podle prava o b -
hledávka přikazana k vy ra v' f3406 . 
.. s k é h o č. 13903; srov. c. v ,: není směnečně ongl-
~e:~ pro kohO byly. srně~k~5~~~k«(;'r~ ::.bn~9); srov. č. 14275 (Úr. 
nární nabyvalÍel smenky . 
sb. Č. 2031), 13903, 1~406. .. Vám závazek p. X o zaplacem 
v doložce na rubu smenky: »P~s~1!P~~s obnoS tento vymáhat!. .« lze 
této smĚnečné částky :- opr~~nult v 

spatřovati indosament c. 141 .. v' slovným dodatkem »ako clen 

krl sa na rube zmen!<Y podplSal s. Yny' č 15383 (Or. sb. Č. 2795). 
o di' osobne zaV1aza . . Ý 

sprá'Vy«, nie je z PlOl P1Sl~nk. zálc. blwnkoindosamentom k]~ v le~l~lg~~~~~h 
§ ll. v smysle § zm ., indosant· nepre aza ') 
k a ž rl ý majitel' zmenky, tedY

l 
1 s,a~dosamenť (na zmenke posledny 

ža1ujúcej strany, že svot nevbP ~e~~45)' sroV. č. 12752. 'v 

neprečiarkla Č. 14755 (IVr. s c. " mentem odevzdána za uce
komu byla směnka, opatřená. ?!~n~,r~~~~~~m č. 15406 (!Úr. sb. č. 2809), 
lem opatření úvěru, nestal se Je]! 42 

Generálnl relstřtky' civilní. 
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§ 12: viz níie rozh Y 1538' 
§ 15 (rubopis zmo'c~~vaCí ~ t § 1,,03 S,?ěn. zák. 
d?ložka podle -§ 15 .odst ~. ~dyz ,k mdosamenhl nebyla 
z~Jmu, ja"ký 'byl i.nd~same~te~~f;d z~~., lze v usollditi hledíc k 
PlS zmocnovací a že rubopis ta'k . °kvan, ze .slo ve skutečnosti o 
oko; v twkcwém- ,případě přísIu"; Ja" b~l UČIněn na směnce sta-l 
tMi námitky, jež měl prof in/1 s~enecnému dlužníku i P~oti 
byla-li směnka indosov'a'n i. J osa'il ovi Č," 14069; srov. Č, 9119 
s ť" 'a JeTI na oko z ú" l' ~ , 
a a,r ~'Pr~vněn 'ž'alovati vlastním" a c~ em mka'Sa, je sice 

~ZJnesh vsecky námitky kter' bJmen~m, ale, z,aIovaný může proN 
zalov-a! Č. 143-73. ' e y mel proh Indosantovi, kdY"by , 

§, 1~ (přijeti (akceptace) viz též rozh čl. 
zavazok akcept.1lThta zmenky . . d' . 6859 u § 3, c. 3 směn .. zá'k 
val až po jej splatnosti č. 15~~el J~O/t~nu!ý tým, že zmenku akcepto~ 
§ 22 (domicilovaná směnka) vi t'" Sili c: 2917), 
urči'l-h příjemce na sdělení m .. Zt lez !rOv . c. 15340 u § 39 směn. zák 
Psanou ob' aJ1 e e sme.nky že m' v k" ' . , '. zpuso .donl'1cilováJní s v k ' . . a smeu II Jim pode~ 
JakbekOh;V . výhrady, zejména In~~~mrtn~ sta,novl'l~lh os~bu domiciliáta be~ 
ne ,o zanlrk směnky byl ti'm d .. 1" v . n"evyp acem směnečné valur'y s v v v , ' OrnIcI loat ja'ko"'t 1 
I?enecnve zm~cněn, aby jako jeho Olf' }~ o P no:mooník ,příjemcův 

vY!~~dne l!zn,~na platnost ,i splatnost gan v sme~ku IP!a~I, a. by la tím Ibez_ 
znamm skutecnosti a.Je má i, "h smen~y, UZn(ljnl to Jest nejen do_ 
pra~otvorny úč-inek Č. 13722. pova u dISpOs.lce o právním pomětu a má 
majItel směnky j'enz' svevv

, v k d " -fl smen u do' . ·,f·'t . 
vy al směnku proti zaplaceni smvn, v ,~l1~~lla OVl, z?IocňuJe ho Hm, aby 
v t~kovém vP.'říp;adě neodpovídá ~m~~~~nc~,g~~Y",s~,enečném1! dlužníkovi; 
neodvedl pnJate směnečné částky "t r lIzmk za 1:0', ze domki1iát 
~§ 32, až 51: (placení) viz též' ma.JI e I smčnky č. 15570. 
c. 15570 u § 22. směn. zák rozll. č. 15250 u hesla: s m ě:n k a a 
§ 32, ' • . , 
, . .' vYS,Ťavce smenky na vlastní řád 
legJt:imovan :k směnečné žalob v • .' ni akdyž v má směnku 'V rukou neni 
plněný indosament za nín~v ,e, le-!I v~n:ence jeho neškrtnut~ v
kázal~I.i, že směnk~ přes s.;la~,~~~etdllJ~b dr!s~ skrtnutý l11do~ament, ~ed;
placem dostala zpět do jeho k, n; y,a onom vana a že se pro za
!llaj4tel indosované směnk n

ru 
ou ~. 13717; :srov. č. 13789, 14830. 

md~samenty jeho ,ná'stupcK' n:n,kter~ .uehY,1 šk'rtnut jeho indosament a 
C~ll1 P~oti přijateli bez p,ře~uože~·'I~gIŤlmovan k ,~měnečl1é žalobě o pla
~unut c. 13789; srov. č. 13717 I protestu, ledaze by byl protest pro-
~l1dosaut, který nepřeškrtl .fl • v , 
je,st též legitimován k ž""lo,ab, e~mence J::ldkosament svůj i svých nástu,pCl'l 
a IPf t t <.ll ze smen y a t v, y , 

,0 es, Pf? neplja'cenÍ, přichází-li podl ,:b s aCI, vpredložÍ-li směnku 
::av~zany v uvahu; vykvitovan' n' ~ ~ vsah'll smenky jako postihem 
za:~Je"~i o více, než se dá ur&ti ~~~~!ny u:e~ musí předložiti jen tehdy 
me 'O c. 14830 (,or. sb. č. 2.391)' srorv ~men y, p.rotestu a zákona sa~ 
§ 35: vypla:tenie peilazí ,I " .. 13717, 13789. 
lnou úmluvou, že majitel~p~~ak~ep,ta;ntem maji!~l'ovi zmenky so súéas_ 
zmenku a akou SUmu sa V ~~: y s.am ,nesko!sle určí, .kedy, na kton' 

~~~~a;~~ieč, ZT4~~~ (~~s~:og,~~::iFlu~kuce~~~~~~~ ~~p~f~~aj~:ne~:~~~0 
§ 37 (postih pro neplaceni) . .. ' 
(ll §§ 94 až 98 směn, zák) VIZ tez rozh, Č, 13276, 14714 14755 ·1588? 
P!'l počítaní lehoty, určen~: " . ',
zak, sa na sviatočné dni ~ó~:c ~r~~~st~v~nle zmenky v § 37 zmen:k 
§ 38: prominutí protestu j'e '.. " adl c. 152n (Ur sb č 2709) , 
se n tl' UOfl-ne mezi zúč tu v , .. '. . 

es a, o plsemnou dolOžkou na sm~, ~s enyml ~tranami, třebaže 
ence c. 14516 (Ut. sb, Č, 2183) 
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§ 39, odst. 2 viz též rozh. č. 13789 (dúvody) II § 32 směn. zák. 
otázka, či treba k zél'chovaniu závazku akceptant-a zmenku ,protestovať, 
posudzuje sa podl'a práva miesta, kde ho'la zmenka akceptantom pod
písaná a 'Oie podl'a práva miesta, kde akceptant bydlí č. 15340 (Or. sb. 
Č, 2754); srov. Č, 11578. 
§ 44: k zámiku směnečného dluhu z,aplacením není třeba, aby plátci 
byla vydána kvitovaná směnka a po případě i protest pro neplacení 
Č, 13195, 
pokud vzhledem na všenbecné obchndní podmínky mezi indosantem fl 

indosatářem nelze při kontokorentním spojení převedenou směnku po
suzovati za z8.'placenou tím, že je připsána na vmb účtu indosantova, 
pokud účet vykazuje dlužný zůstatek, a že má indosatář p'rávo vymá
hati směnečnou hodnotu na osobě směnečně za'Vázané č. 13720. 
za trvání směneč'ného závazku proti spoludlužníkům se vyrovnací dluž
ník, jehož smě-neč'llý dluh z,anrikl, nemÚže domáhati vrácení směnky, 
n'ybrž jen toho, aby jeho plnění by,lo na směnce vyznačeno Č. 15754-
(,Úr. sb, č. 3057); srov. Č, 14511, 15475. 
§§ 62 až 64: směnečné rukojemství (aval) viz též ,vozh. č. 15439 u § 3, 
Č. 6 směn. zák. 
§§ 62, 63: za:ruóll-li se směnečný rukojmí za pnJemce smčnky a je tu 
for m á lITl ě p'latný 3!kcept, nemůže se rukojmí dovolávati neplatnosti 
svého závaZiku proto, že je záv'azek hlavního dlužníka (příjemce směn
ky) mat e r i á 1 n ěneplatný č. 15439 (Úr. sb, Č, 2829), 
zásady, že se závaznost skriptur,ního směnečného aktu nezrušuje zá
ruikem konkretního smě'nečného závazku podle občanského práva, jest 
užíti jo na rukojemský závazek č. 15475 (01'. sb. č. 2861); smv . .č. 14511, 
15754, 
ústní ujednání, že rukojemský záva,zek bude sloužiti ke krytí nového 
závazku, má týž práv.ní účinek ja'ko vyS'tavení nové směnky Č. 15475 
('Úr, sb, č. 2861); StOV, Č, 15754. 
zanikl-li směnečněprávní nárok, musí směnečný věřitel tomu, 'kdo uhra
dil směnečn)' dluh, vydati vše, co bylo dáno k zajištění směnečného 
dluhu, tedy i postoupiti zpět -pohledávky_ postoupené k zajištěni dluhu 
č. 15250, 
smě'nečný solidární rukojmí a plátce jest oprávněn vymáhati postihem 
zaručenou pohledávku proti hlav·nlmu dlužníku, jestliže mu věřitel při
psal na účtě (kontě) znějícím původně na: hlavního dlužníka 'svou po
hledávku k tíži, ježto' hlav,ní dlužník nepIatH Č. 17153. 
vyplně;na-li směnka .dnem vystarvení, jehož se 'přijatelúv rukojmí nedožil, 
nemohl pro 'něho vzniknouti směnečný závazek, ,ani, se zřetelem na bu
doucí pohlodávky č. 13506. 
závazek smě'Oeč-ných rukojmí není dotčen tím, že směnku podepsala 
jakO akceptant osoba pasi,vně směnečně 'nezpůsobilá č. 14577. 
§ 64: k z ach o v á n í směne,čných nároků proti ručiteli stačí, byla-li 
směnka presentová'ua- k 'Pla,cení příjemci a pr.oti němu protest-ována; 
k v Ý k ,o n II směneč,ného práva jest ovšem zapotřebí, aby byla ;;měnka 
p'ředloželna i regres'ním dtužnikům i ručitelum, žádá .... li se na nich pla
cení; tato presen1ace se však může stát i žalobou Č. B329. 
§ 73: směnky ztracené nebo zničené: amortizáda bIankozmenky deje 
sa podl'a ustanovení zák. č. 250/1934 ,a ,nie :podl'a §§ 73 -a 'násl. Zimenk. 
zák Č, 16268 (Úr, sb, Č, 3393), 
§ 74 (oprávnění žádati složeni směn. sumy u soudu): 'Pro toto opráv
nění je podmínkou, aby šlo o skutečnou směnku, -nikoliv o blankosměnku 
č. 14100. 
§i 78: falešné směnky: ak bola adresa podpísanej bj'anc.ozmenky vy
plnená men0'm toho) kdo sa svojim podpisom chcel a mal zav:iazať len 

42' 
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ako . zmenkový ručitel', nehola zmenk <:;f r . 
p~obsmlLtvne doplnená a l11emóže b a.~ a so~alnaJ ale len bezprávne 
ffiletaná bezolstnému nabyvatel'- . ezprav,nos~t -to'hoŤo doplnenia , 
srov. č. 15717, 13056 9784. Ú ov~ z!.'lenky c. 16241 (,Úr. sb. č. 
§§ 80 ". . ' ,r. s . c. 1587. 

a dalš" směn " . ".. 
smě ,fl k a kry c í. ecne promlcem VIZ též rozh. t. 13893 Ll 

p:omlčení smě II e Č Jl Ý C h nároků se v ~. 
radné pokračování ve směneč' ' pre~usuJe pod á fl í m žalob . 
mlčení Č. 17054. oern sporu .nem podmí'nkou přerušení pr;~ 
§ 86 (práva směnečného věřitele): vl . " 
maJitelovi. zmenky 80 súčasnou ' lYP atellle penaZt spoluatkceptantorn 
s~oršie určí, kedy, na ktQ.f'~ z um lIVOU, že maJitel' zmenky sám ne. 
Ulaze započitajú, nepósobí za'Pl~:~~~ a ak~u sumou sa vplatenému pe
tantov od kh zmenkovéha ' .. k }men y a oslobodenie spoluakcep 
. ' zavaz II C 14944 (lůr sb v 2468) " 

am smčneCný 5pO,luakceptant ani .. ', " v v: . c. . 
podle předpisů směnečnéh /k pny smenecny spoludlU'ž,ník neJ's'ou 

T h v 'o za ona zavázáni k n 'h d v v , vzes yc smeuečnému věřiteli v k'" v,' a pa e exekuclllCh útrat 
proti jilnému směnečnému dlu v 'k ex:, ~cnlm nZem vedeném v}'hradně 
§ 87: námitky směnečného ;n~ OVl c .. 158~5 (lúr. sb. č. 3128). 
rozh. č. 1564?, II § 8 směn. :,~k~;1Z !ez heslo: směnk.a ~-rYCi 
II hesla: '~m e n e č n é říz e n í (~á~iity)" 13406, 13903 a Judikaturu 
poskytlo_li- společenstvo zápůjčku d v 
~ z~jištění úvěru směnku jako I ři' atvemrai ,?s?bám, které mu vydaly 
Je,n }~~dna z Inich a družstvu ne6 II elk)., ac cJen-kou společenstva byla 
z~rp~Jcky i o ,~eč!enů'ffi, jest :POSk~t~u~íe S~,a~'?~kaCh .d?voleno. poskytovati 
na-mltku muze zalovarny' ne "I ' . ~apUlc Y ,neclenu rncotné' tuto 

, cen VZllťStJ ve směnečn' v. , memu smluvníku č. 13196. 'I 'em Dzení proti. při-

bylo-Ii nabyto směnky vydražením Y' v , 

§ 87 směn. zák., Jnýbr.ž věřitel musí Pr.1 ex~vku~m v dražbě, nelze použíti 
by' brl l!lohl směnečný dlužník 'Z ,S.I Sna~e!l vsec?,ny .námitky, které 
pnpojena na Směnku výkonn'm\orne;h protJ j~h~o ... predchůdcj,; dOlo,ž.ka, 
c. 13406; srov. Č. 13903. Y g nem, llema uCI]nky směnečnoprávní 
byla-Ii pohledávka jež tu bl.·.. " 
č. 240/1924, zajištěna postOÍ1~:ní~z pr~d fO~~le~?? -pfiročí podle zák. 
vol,61lo pří:očí, jde o je.dnání ne ,la::~n,e ~' yz J,lZ . by!o . výsta.~ci po
z uřadu, trebas nebyla Jl1IamítánaP-ve ~' ~ ll"ep,latnos!i ~e Jest pnhlížeti 
p'!atnost lze namítnouti i indosat" , ~enecn~:h n:'lmttkách; tuto 'll'e
I1lho jednání a 'Věděl v dob" kd afJ, }.~nz se" zucastml neplatného rpráv
dávky za výstavcem že vý~t ~ 'bf1la,1 smenky Je zaJištění své pohle
i '~dyž nebyla k indos~mentll '~~Cl. y o ~o:o.leno příročí Č. 13531. 
zak., lze usoudi-ti hledíc k úr~~o]en~.daloz~ka podle § 15, odst 1 sihěn. 
~olván, že šlo ve s'kuteónosti o 'fUb~,;.aJmu, J~ky b,yl i'~dosamentem sle_ 
j.ak .. by} uč:iněn na směnce stal IS z~Ů'Cl1,Qvacl, a zey;se rubopis tak, 
sm:m~C!nému dlUžníku i 'Pr~ti ,indons~t~f~O~á v ':kyako~'e!ll P!'lpa-dě. l?nslušejí 
tOVI. c. 14069; srov. č. 9119, 6157. ml· , Jez mel proti ,~nrdosaJn_ 
.pr.otI vymáhajícímu věřiteli pf "h v b 
zána pohledáv:Jm ze směnky :o ú?e -oz " Y'~a ,zabavena a jemuž p.řiiká-
?'ámitky, které má proti ex~k~o~7 ;mf~;~~'Y(IJ~UŽ'llík v činiti všechny 
c. 13406, 13903, 15406. '. ,ur. sb. c. 2031); srov. 

byla-li směnka ,indosována jen na ok ," . 
satá,ř ?pr~v:n-ěn žalov.ati; vlastním jmén~mza Itč~l~m ~n~asaJ)e sic~ i~do
vz·nesti· vsecky námitk kte' _..' a e. z,a ovany mUze proh ,nemu 
žaloval Č. 14373 (IÚr. [b. č. r;o::). mel pmti mdosantovi, kdYby tento 

" "" , srov. Č. 14069 
smenecn-e originárním naby-vat I " v • , • 

směnky exekučně za-baveny č ~~f06sm(IU~l1Iky n~nl ten, pro kOho byly 
. 'r.sb. c. 2809). 
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nemaze uplatúovať zme:nku ten, kto neda,J za ňu protihodnotu, hod 
podla úmluvy bol k tomu povinný č. 15487 (Or. sb. Č. 2867). 
§ 88 (odpočteni, kompensace): posouzení -námitky započtení jest otázka 
právní, o níž dovolací soud může rozhodnout, i když se jí odvo
lací soud neobíral Č. 15439 (Úr. sb. č. 2829). 
§ 89 viz heslo: o b o' ha cell í smě n e Č fl é op odl e § 89 směn. zák, 
rozh. č. 15619, 15792 (IÚr. sb. č. 3080). 
§§ 90 a další: mezinárodní právo směnečné viz § 39 směn. zák ,rozh. 
Č. 15340. 
§ 94 osvědčení (protest) viz též ro,h. č. 15272 u § 37 směn. zák., 
Č. 14516 u § 38 směn. zák., Č. 15340 u § 39 směn. zák. 
rezhodnutie v zmenkovom sporu, v ktorům boly slídnym úradníkom 
vyhotolvené prote,sty uznány za neplatné preto, že v nich nehola ozna
čená osoba protestáta, neprejudikuje rozhodnutiu o tom, či vyhotoveni 
trukých pr.otestních listí-a stalo sa s porušením úradnej p:ovinnosti toho, 
klo protest v)'lkonal Č. 14714 «(Ir. sb. č. 2312). 
§§ 95 a dal.: keď je na zmenke trasát uvedený len menom a nie byd1is
kom a následuje potom doložka »splatné u G. bruuky, úč, spol. v Gě«, 
protestujúci právom sa móže domnievať, že má protest vy-konat' pr.o.ti 
nev1astnému domiciliátovi zmenky, pre ktorého má protest učiniť, že 
ide o t. zv. deklaračný ,protest,' .kde protestant a protestát j-s.ou ideu
tickí, a že sta,čí, keď v P'foŤeste uvedie len firmu »G. banka, úč. spo1. 
v G.« Č. 14714 (!Úr. sb.. Č. 2312); srov. ; Č. 9312. 
ak s>a platebňa (»splatné Ul T. banky, fi'liálky v L.«) jalVí arko údaj 
osoby, treba zmenku prezentovať a protes-tovať proti luevlasrnému do
miciliátovi Č. 14755 (ú". sb. Č. 2345); srov. Č. 9312. 
kecl' bol protest vyMonaný na žiadosť nevlast.ného domkiliáta, i-de -o pro
test dektMctČný pre identitu protestanta a .protestáta, .nemusí preto pro
test, z ktorého- sú tieto skutočnosti patrné, o bsarhovat' výslovn-ý údaj, 
proti komu bol protest vy,konaný Č. 14755 (IÚr. sb. C. 2345); srov. Č. 9321. 
aj 'keď je a.kceptali1t v konkurze, treba Zimenku jemu prezentovat' a voči 
nemu učiniť protest Č. 15882 (úr. sb. Č. 3130); srov. Č. 11470. 
§ 98, odst. 2 (místo k protestu): sViolen1e účastn~k.QIv, potre'bné podfa 
§ 98, odst. 2 zmenrk. zák. k platnému vykonaniu Zlmenkového protestu 
na i-nom mieste, než strunoví -odst. 1 cit. paragra-fu, maže byť udelené 
aj mlčky tým, že protestát bez námietok dá' proti sebe vykonať -pmtest; 
túto .-skutočnosť treba v proteste poznamenať č. 16747 (Or. Sb. č. 3649). 
odst. 3: byla-li ve směnečné adrese uvedena rp ř e s II á adresa příjem
c-ova, rp'ři protestu však, jenž byl ,prováděn ve lhůtě stanovené směneč
ným zákonem, se ukáza-lo, že ,příjemce v udaném :bytu již 'nebyl, 'ne1ze 
řki. že nebyl-o vyhověno poža,davku § 98, odst. 3 směn. zák., nebylo-li 
da'lší pátrání po jeho novém -bytu již možné z důvodů záležejícíc-h v ji
ný'ch o,kolnostech' než v osobě věřitele ,neb úředního orgánu pověřeného 
protestad Č. 13276 . 
§ 103 (podpis zástupcem): schází-li z,;kanný předpokIwd nedostatku 
plrné mo-ci. -na straně toho, kdo podepsal směnku jako zmocněrnec spo
lečnosti podle občanského zákoníka (§§ 1175 a ,násl. Dbč. zák.), ne
mů'že býti smě n e Č <ll ě zavázárrt rp,odle § 103, -odst. 1 směn. zák., tře
haže z jehO' POdrp1'SU za společnost nemohlI ani pro společnost vzejíti 
směnečný závazek Č. 13719; srov. Č. 15383, 11709, 10724. 
kto Sa na rube zmen'ky pOdpísa'i s výs-lov.'I1ým do-datkom »ako člen 
správy«, '!lie je z podpisu osorbne zaviazaný č. 15383 (IOr. sb. č. 2,795)'; 
srov. č. 13719, 11709, 10724. 
§ 104 (směn1m vlastní) viz rozh. Č. 14100 u § 3 a Č. 16666 u hesla: 
směnka. 



Směnka 
662 

Směnka viz též hesla: 111 e z i n á rod n Í p r á vos o II k r orné, n o v a c e, P ť_ 
něž n í úst a vy, pro k u r i s t a, smě n e č n é říz e!ll í, smě n e {
-ll Ý z á,kon. 
p,řevod směnek směnečněprávním odevzdáním .působí jen převod ab_ 
straktního směnečněprávního rnár.oku, není však o sobě ještě postupem 
<11á<foku z právního důvodu, který by byl obč,wskoprávním valutovým 
podkladem směnečného závazku Č. 13278. 
převodem směnek směnečněprávním ,odevzdáním se na práViním po
měru smluvním nic 'nezměnilo a dlužník by mohl namítati svému věřiteli 
zánik jeh-o obecněprávní pohledávky jen tenkrát, kdyby uhradil dluh 
směnečnému věřiteli Č. 13278. 
směnečněprávním odevzdáním směnek zllstala nedotčena práva obecno_ 
právního poměru (šlo o jeho zaj-i,štění jednak jako věřitele z obecno_ 
právniho porně·fU, jednak jako osoby zaváza,né postihem z přeVOdu 
smé-nek) Č. 13278. , 
prohlásil-li směneč'll-ý věřitel dlužníku, že a-kcepty budou rozděleny 'Při 
splatinosti na malé směnky, nebyl oprávněn v době splatnosti směnku 
zažalovati, !nýbrž byl povinen poskytnouti dlužníku možnost, aby spláce.l 
dluh ve lhůtách, a přijmouti po případě ,na tyto lhůty nové směnky; ne
mohli-li se smluvci v té příčině dohodnouti, 'nelze z toho dovozovati, že 
zůsta.J.o při splatnosti směnky, nýbrž náleželo vě-řiteli, aby ponechat 
soudci, aby ten podle obduby § 904 obč. zák. podle slušnosti určil dDbu 
plnění č. 13385. 
nárok vymáhajícího věřitele, aby mu dlužník vydal směnku, nezanikl tím, 
že dlužník zatim získal podle této směnky pravoplatn~r směnečný pla
tehní příkaz proti vymáhajícímu věřiteli č. 13656. 
zánikem směnečného závazwu pDdle práva -ohčanskéhD zan]ká i smě
nečná Dbligace konkretní, nezrušuje se však záv,aznost skri-ptur:níhD aktu 
saméhO', jenž mfiže hýti podkladem novému směnečnému záv,azku; 
vznik tohotO' závazku není závislý ·na vystavení a podpisu nového pa
píru č. 14511 «(Jr. sb. č. 2180); srov. í č. 15475 a 15754. 
převedl-li peněžni ústav před vyhlášením příro-čí platně biankasměnku, 
po.ctepsaJnou příjemcem, na třetího, -nestal se tento .převod práv ze 
směnky neplatným tím, že ústav připDjil teprve ,po- nařízení příročí na 
směnku svůj ,podpis jC\ikD výstavce a ,indosant č. 15499. 
bylo-Ii podkladem vydání směnky právní jednání neplatné :podle před
pisů § 1 b) zák, ze dne 25. července 1871, Č. 76 ř. Z., nevznikl mezi 
smluvci platn}· závazek směnečný č. 14615; srov. č. 10099. 
zanikl-li směiIečně právní nárok, musí směnečný věřitel tomu, kdo 
uhradil směnečný dluh, vy;dati vše, co bylo dáno k zajištění směnečného 
dluhu, tedy i pastoupHi zpět ,pohledávky postaupené k zajiště-ní řečeného 
dluhu č. 15250. 
kto sa na rube zmenky -poopísa! s výslov,ným dodatkam »ako člen 
správy«, nie je z podpisu o-sDbne zaviazaný Č. 15383 (iÚr. sh. č. 2795); 
Sf O\'. č. 13719, 11079, 10724. ~ 
zásady, že se závaznost .skripturniha směnečného aktu nezrušuje zá
nikem konkretníhO' směnečnéhO' závazku podle O'bčanského prá'va, jest 
užiti i na rukojemsk)' závazek č. 15475; srav. Č. 14511, 15754. 
kdo se zaruči.J podpisem směnky na zaplacení kupní ceny za věc prodanou 
s výhradou vlastnktví do zaplacení kupní ceny, není oprávněn učiniti 
zap-lacení směnečné sumy závislým -na tom, aby prodatel (věřitel) naj'l 
převedl vlastnidví, které ,,,i sám vyhradil d-o zaplacení kupni ceny 
č. 16483. 
slmě-ncóný spoluakceptan:t, z jehož jmění by,l směneč'ný věřitel uspo
kojen, -nemŮ'že žádati na věřiteli, aby mu vydal ověřeně padepsanau 
listinu o postupu nálroků ze směneĎných platebnkh příkazů a směnečné 
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~, . 1 ·ímž bylo rozhodnuta o poměru ,vě-
platební příkazy; ex:k~cn,l htu, lt;dlužnikum podle směnečného' pra·va~ 
řitele k několika sohdarn~m spa, k některéhO' z nich na 'náhradu proh 
nemá význam ,prá~"Il,í ~acl~ pr~5~~a . 
ostatním spoludluzmku-lTI ... c. 1, vk '1ika osobami jako spoluvýstavci, ne
pouhý podpis bla:nkasme~ky ne a oludluž,nický nebo závazek spolu
zakládá obecll-0I?fá;rní zavazek ~p ečnéha příjemce se všemi ,práVl!,ími 

rukajmích (a pIatcu) za vdlU~k !3~:~aže by byl podpis vna blankosmeuc~ 
důsledky podle § 896 obc .. za ;', v spoluvýst(1_vci prevezmoll tak Z". 
dotvrze;ím předch.ozíha ,UJ~~~:~~ ~~ěnkY č_ 1662,2; srov. č. 3669, 93?7. 
zastřene spoluruko]emstvl pn] ,v v' e ' z kantribU'čenskych z že zaIazny znz ne , 
§ 10 zák. Č. 31/1873 ma!. z. ", měnečné zápujč-ky -na směnky vlastm, 
fondů mohou pas~ytovatJ oso:~ll ... S 57/1888 mor. z. z., podle něhaž mo~ 
byl změněn 'PředpIsem § 6 za . C

t
:· ,·z,' směnky a poskytavati na ne 

. d' 'I ~ny vystav,ova 1 1 C hau uve ene za oz v , Q v 16666 
zápůjčky -na dobu nejdél~ 6 v mesl~us~ěnka ~devzdaná dzí záložně, ue
tím že nevY'plně-ná kontnbucenskO:d 'I 6 ~ěsícú byla ske lhůt-a podle 
byl~ hned vystavena -na dobll n~l_k~~čena ale ~ezachování toho před
§ 6 zák. č. 57/1888 mor. z. z.pff6666 ' . , 
pisu nečiní směnku nIc,a~n?u c. f mě~,eč,néha dluž-níka, nýbrž ·přechazl 
směneč-ný závazek :nez0.'l11.k~ smr l~ J. v 16677 
dědickou p,osl.Q.upno~tí na J~ho de tce c~ mož'né -průtahy v dalším P'?
na věřiteli nelze pozadOv,atl, ~?y lse P~e'bezpečí promlčení svého sme
stupu v exekučním řízem vy ~va v schodek jímž by.lo rukojemství 
neé.ného nároku pr-Dti .rukaj,mtmu za , 
-kryto č. 16687.. ".i občanskoprávně z úvěru poskytnu-
pokud není pri_nc-tpál zavazan

d 
aJn : h jen jedním z kdlekhvních pro

tého na podkladě směnek po epsa:nyc 

lrnristů ,č. 16770. v ,v dnem splatnosti předcházejícím do~ě! 
krycí: i když ,byla :s~enk~ vyplnen~ěnečnau pohledávkU, nejde a v'yplne~l 

kdy byly dospele -s~latky na s v lavána až, .když nastala již ztrata' l~~t 
proti úmluvě, :byla-lt smenka, zaza k . " ,~ zajištění smě-nika slouztla 
a splatnost zbytku pohledavky,' ]e]lmU-Z v 
Č. 13370. , ~ . tom že dlužník ručí z takové sme~ky 
výz,nam kry-Cl ,~menky le~t v v k jehOŽ zajištění :byla směnka vydana, 
potud, pokud z~'vaz~k z ~veru: d výše do níž se zaručil Č. 13893. 
nebyl úplně vy-ravnan, ~vsem ]::n ta , a v lze vymáhati pahledá;vky 
krycí směnka může být! up}atnena ep~~~'a ~právněná k vyplnění této 
jí _kryté, nevyhledáyá -se vsak, I ~~~st~ směnky sauhlasně s datem S!~lat
části směnky vypl-mla ~atum sp. ~k l' datem pozdějším, pokud ovsem 
nos-ti zaj-ištěné pohledavkY a 01'0.0 1~ " hledávka dO' tohato termínu 
to nebylo, ujednáno a pokud pllVO m po , . 
ještě nezanikla 'č. 13893. v , . ko -krycí směnka nebyJo vylaučeno datl 
tím, že s~měn~a byla oznat~~1a tj~D před splatnosti pohledávky, k)ejí~už 
ji -do obehu, 1 l~!dy~'y -se a, s a ... , k muže :býti uplaÍ'něna a zazala'valna 
krytí směnk! SIDUZl; ~ako~a,~:R:g§'!kY jí 'kryté č. 14967. < 

teprve, kdyz lze vymah~t P " bavil 1}0hl'adávku, na krytie ktor~J 
ak erár poradam be!,~eJ exekucl:š~~ nezabavil a daňOVý dlžnik ,zmenku 
daná hola zmenka, t~lO zmenk~ d 1 inéha mo-žno 'neplatnost tohoto 
po zafbavení pohl'ada'V'ky 'Pre~le 7~/ll~~7) -na~-lietat' každému občJansk.o
p-revodu (odst 1 § 3~3 z~k. ,c. ,dlužní1ka a tomu zmenkovopravnemLl 
prá'vnemu. nástu1?cOVI da~~vfJ~o o krydu zmen:ku a že jej prevod stal 
nástupcOVI, kt~ry ve,del; z , kl' Ne 'ktorej bo'la daná Č. 15646 (,or. 
sa po zabavem pohl adavky, na 'jl 

sb. č. 2947). d h d 
Směnná hodnota viz hesla: a b e c n á had.Jl. a t a, o a. smě 11 n á. 
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Smír: děd i c k) yjz heslo: děd i c k á do ,11 o.ct a. 
o v Ý ž j, v fl é m viz hesJo: v Ý ž i v II é. 

- přípustnost paladu práva, domáháno_li dodržení smíru uzavřeného při 
vodoprávním kornisionMn,im řízení č. 13785. 

kdy jde o narovnání (smír ve smyslu § 1380 ob č. z á k.): úmluva o výši 
náhrady hotových vý,loh a odměny vyrovnacího spravce ve smyslu § 38, 
odst. 3 vyr. ř. je právní jednání, jež upravuje jak po.chybnou výši ná
roku správcova, ta,k pochybnou výši závazku dlužníkova č. 16907. 

platnost: platnost smíru, jímž byl jen. Upfaiven z p Ů s o b plněn.í práva bytu 
příslušejídh-o podle svatební smlouvy, není závislá na formě notářského "Pisu č. 13204. 

jde 'O platnou úpla:~nou smlouvu (§ 1380 obč. zák.), nikoli o darování 
(§§ 938' a détlší .obč. zák.), jestliže se s v o b od n Ý zaměstnavatel za
vázal platiti své bývalé hvspO'dyni po s.končení poměru doži:vO'.t.ní dů
ohod za její služby a za to, že s ní udržoval intimní poměr a že Jí takto 
byla zma.řena vyhlídka na sňatek č. 16931. 

Jde O' pJatné ·nať-Ovná'ní, byly-li jím upraveny jen důsledky P!'ivodní, třeba'S í 'neplatné smlouvy č. 15014. 

§ 11 zák. č. 2-6/1929 neplatí o smírech, jimiž smluvci upfa"vHi otáz,ku 
náhrady Šlkody, vz·niklé z opominutí povinnosti zaměspnavatelorvy při
hlásiti zaměstnance k pensij,nímu pojištění ·č. 15199. 
bylo-li důvodem převzetí dluhu nawVlnwní podle § 1380 obč. zák., vy
žaduje se zv.láštnÍ .plná moc, znějící na druh právJlího jednálni; plná 
moc toho obsa.hu, aby zmoc.něnec zařídil, co za dobré uzná) i .~dybv 
k tomu bylo zapotřebí zvláštní plné moci, nevyhovuje předpisu § 1008 obč. zák. č. 16520. 

účinnost smíru, jímž se nemanželsk}' otec zaovázal vyplatit !pro neman ... 
želské dítě odbytné s výhradou 'Souhlasu nernanžeIské matky, třebaže 
dítě po sjednání sm~ru zemřelo ·a že se souhlas ·nemanželské matky 
i schválení smíru 'Poru·čens'kým soudem staly tepftVe Po smrti dítěte č. 16523. 

smirem (§ 1380 "bt. zák.) z doby před účin-nosti zákona č. 125/1931 
o náhradě škody způsobené zaměstnanci nespráV'nÝm přihlášením služ_ 
ného pensijn.ímu ústavu, nebyly n~rovnán'y i vyšší ná'f"oky zaměstnance 
podle zákona č. 125}1931 č. 13978; srov.č. 15199. 

smír, jímž smluvci upravili otázku náhrady škody, vz.nikle z opomi-nutí 
povinnosti zaměstnavatelovy přihlásiti zaměstnance k pensJ,j1nímu po
jištění, vztahuje se i na vyšší nárok podle zák. č. 125/1931 č. 15199; srOV'. Č. 13978. 

účinky: vzdal-li ·se poškozený smírem, třehas i v trestním řízéní, nároku 
na odrvo.lání urážlivého nebo pošJ<ozujkího projevu, není oprávněn do
máhati se ho žalobou podle § 1330 obč. zá:k. Č. 14128. 
zákonný nárok na úroky z prodlení při ·.nedodrženi platebních Ihiit, 
ujednaných smírem o hlavnfm dluhu, nepomíjí, i když nebyl ve smíru zvláště vytčen č. 14895. 

nároků nemo.censké 'PojiŠt'O'VllY (§ 246 zák. o SOc. poj.) se nedotvká 
smír, sjednaný mezi Poškoze.ným pojištěncem a škůdcem poté) -kdy .p"O~ 
jišt'ovna jil vyplaWa' poj'ištěnci pojistné dávky č. 15109. 
závazek rukojmí, který se zaručil za splnění vyrovnací kv'Oty, nezaniká 
zásadně tím, že vy,rovnaci věřitel ujednal s vyro\~n::l.dm ťl:JuŽillíkem 
soudní Gmk o pohledávce. o.živlé pro nesplnění vyrov:nánÍ Č. 15585. 
bezdůvodnost námItky zahájené rozepře ve :sporu o uznání otc-ovS1ví, 
byl-li dřívější &po-r o uznání otcovství a placeni Výživného skončen 
smírem o. odbytném bez uznání otcovství č. 15843. 
jen o.kolnosti, jež tu hyly v době smíru, mohou za·!ožíti rozpor s dobrými mravy. č. 16543. 
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y. . ' • , ·latně poškozenému z důy-odu 
náhradní pohledávka, pnsou~ť'~a tí.pra~~p poškozený ve sporu p:oh po-
automobilového. úrazu,., m;z~ntka ·;"'~';n proti následkům záko~.~e odpo
jišťo-vně, u kte.ré byl skU~~~~ Pk~;: e uzavrel s ním smír na castku ,ne
vědnosti bez souhlasu pOll:; ~I ď' ohledávky Č. 16805. 
dosahují~í výše pHsou:~...né nahran~~~í PObsa.ženo vzdání.se náhradní po
v ujednání smíru s pOl~t'OV?~Ué za škodu č. 16805. '. 
hledávky vůči osohe. ~. pov: n 

soudní viz též heslo: v y, z 1 v.n ,e. Č 15585; srov. Č, 16543. . ' smír 
- práv.ní .pova~~ Soud'llthOk SF~r;,: j~dnotlivého případu, "zda _ s05udn1 

·est p'1soudlh podle {} on.. . v 16543" srov. c. b58 . v ... 

J(§ 204 c ř s) jest no:vací, či mk.oh~' c., n' dŮvod ani hlavní předme~ 
. '., '. m změněn am prav 1 ' 'v 16543 nebyl-li soudmm smlle. slu § 1376 obč. zak. c. " '. 

pohledávky, nejde? mov-aCI ve ~rnr . oru může u:mvříti soudm smlr 
forma soudníhO smttu: v .adv.o~at~.etmj.~~nem strany č. 13803; srov. 
před sborovým soudem Jen a, vo a .v 

č 16037. . . ké~ s. aru obecným zmocnence~ s~udni smir sjednaný .v adv.oka~~ekučni~ titulem, třebas byl takovy 
st-rany (manželem)~ne,m 'Pl~tny: .otněpráv.ně zmocněn č. 16037; srov. 
zmncněnec k l1za;yrem smlru m , 

č. 13803. . . oru obec. zmocněncem ne~yl schya
s-oudni smír sjednany v a;d~~k. ~~Ů'lení exekuce podle uvedeneho sml~u, 
len .. tím že se strana nehrauI a p d "d"1 na do.taz soudu před kterym . , ." . , ástupce neo pove e " , 
nebo že JeJI pr~'V1m z . . tímto smírem Č. 16037. . v 

byl smír sjednan, z~a souhlas! s o"e býti sjednán jen ve torme rpro
soudní -smír v lízenl nespornem muz . , 

tokolu č. 14426. ': vzda·í-li se poctiví g,mluvcI, uzayl: 
§ 1385 obč. zák.: jde o 1J)1a!n:ot~. uml~"~ávně.níJ -napadati uzavřené narovnall1 

rajíce smír" (§ 1380 obe. zak.). p " •. 

pro omyl c. 16~92. . t t· smlouvy se nelze smluv ne vzdatI, 
Ipráva domáhatt se .n I c o ~ o s ldáti Jen práva napadati s-mlouvu pro 
nýbrž .poctiví smluvc! se mo. ou vz ... 16992. 
relativní neplatnost c. 17096, s:~~. c .. 

, ť v heslo· v y Z 1 V 11 e. . ěnu 
§ 1389 obč. zak. VI';" e~ 'h 'ti neúčinnosti soudmho smhu .om .pro zrn t 

smluvce se nemuze o oma ~ 1 (§§ 936 1389 obc. zak.), nas. a~ 
majetkových poměru droheho sn: uvcl~ě~írn Íl'~odního závazku, musIl-II 
lých dlouho po vnastalém .pr?d!~lllnSál;í sml.ouEu po-čítati, ani pro rozpor 
s dotčenou zmenou v dOb~v~Je~) jde-li·o okolnosti, j~ž na:sta,ly pro-
s dO'brými mravy (§ ~7g.?, c. z d~:br ~'.ch mravů č. 165il3. , 
dlením smluv·ce dovol~-yaJlclho ~e dl ~ smíru jímž se povinný zavaza! 
exekuce: nelze povoliti eX,,:k~Sl p~o e b 'v. jím -prodávaného cenám 
prř:i:zp"Ů-sobiti v ,~~.do~c:~u pnmerene ceny z OZl .,. 

vymáhaJ·ících ventelu c. 15887. vk l'ka žalobců o zdrzo.vaclTI1 
", řeného ve sporu ne o,.·· I' 

na zá'klade s>mlru uzav f k lé soutěži který příslušel pod e Sve po
náro:ku po.dle zákona :pro I ne ~ v tak" 'každý z nich měl samostarn~ 
vahy každému žaIobSI samo~ta nr~zšiř:veal závadné letáky, 1!1ůže .~aždy zájem a nárok, ab.y. zalo-vanf t n; exekuci k uskutečnění sveho naroku z oprávněn5'ch véstI samos a ne ... 

ze smíru c. 16513.. I !"ti zajišťovací exekuci (§ 370 ex. r) 
po-dle soudního ;mlru .ne ze pO'Vo ~ 3545 Ol. U. D. ř.; lze, jde-4i o y y_ " 16993'. srov. e. 7980 Sb. n. s., c. . 
~'i v II é .;ozh. č. 15544. 

Snúšená smlouva darovací viz heslo: rl ~ r·
h 

I' tát 
". d"'s maďarský v~z eso. s. d. d ě Smíšený rozhodCI sou C ..... b dar devisové pře PISY,. _ 

• ,,, 1 I· akcie auto' us, , .h d· ová domov-Smlouva VIZ tez .1esa. 'b rCl'co.vní osml o ID, , 

d i c k á d o hod a, d o a p. v • m ě"ll a II e p 1 a t n o s t, P I a c e fl 1, ík doprava želez,nlc~l,. ' 
n. k . e for m a v y mIn k a. pozem ova r , 
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for m a viz tam ž e. 
k II P . děd i c tví v.iz heslo: d č d i c t li í. 
nabldka viz tamže 
n e ll} o ž n o s t pIlo ě n i viz tam ž e. 
n e pIa t n o s t viz tam ž e 
omyl viz tamže. . 
pod ~ í r: k ~ viz heslo: v Ý min k a. 
spl n e n 1 VIZ heslo' p I a cell í pi' . 
smlouva kl '" ,n ť n 1. 

'. yl' erou se majitel koncesO'v n' '. 
pl~htt zelezn-ičnÍ správě určitou čás~ ,e ,auto,mObIiove ~opravy zavázal 
Z,pusobených železniční správě 'ch '-~ ~a uhradu ztrat na příjmech 
~r.á~ní důvod, zavazující smluvcJe ~ P~~ě~í U~OVI050u9'2dopravou, jest platný 

uzavlranl smluv' o . 'i '. C" 
y. • znami' -h ,kupUJící prodávaj' . Y • • 

~. ll,l e ~ ~e_ žádá vrácení splátky '- d YIIC,:~U, ze o?Jedn~v-ku losú z r u
]1~lrnu Jeste MíveJ než mu h la ~X . os ,0-1 ,uvedene oznamení prodáva_ 
pltelova, nedošlo k ujednáníY platn ~\-Zda~a Je~o agenty objednávka ku
byla-li věc dodána tomu kd .. e a. za,vazne Smlouvy č. 14149 
ji d 't ' 'o Jl neobjednal nelz t' . a resa u sebe ponechal přijet' 'I' '. e spa rovati v tom že 
,sc,hovad, č: 1,5261; srov. č: 15681 rea 'Il1 nabldky nebo uzavření Sm-IO'uvy 
~arok zavls1y na adk'ládací Vými~,ce ,., 
ze se odkládací v)rminka nem'o,,,, I ~~rr:IJI teprve tehda, až jest Hsto 
z pouhého všeobecného htz"e sp I1lh .c .. 16137. ' 
~l~há~el1í se o podporu je'h~O ž:~~~:i ~omm~Cké?a mi~tra, učLněnéha p,ři 
J 1 ~ X m (třetím) osabám, ať řir. a ydelem .. ko'!unické koncese vůči 
(VUbCl spal,ku majitelú domů a pvů'c9.zenbym) (!yslckym), at' prárvnkkým 
Saz· y než za kt' , . 1 o CI ze hude 'v I t' ''''''' .. Dny,! ere JSDU vyhlá'" .' ~. yme a'l za mzsÍ 
mdaJltel~ damů smluvní nárok -na dos~rnl ~ro.}~~cltou obec, nevznikl pro 
Je-ll o o ,s o b y nes' , . ,zenl -lllzslch sazeb Č. 16811 
upra . . vepravne' § 189 dl' 

~uJ~ J.en, f·o r m á 1 n í 'P o s tu:' ' a, s,, ? l1esp. patentu 
uzavrene lmenem nezletike ,neře>:P ~nk zhot°v.ovaul pIsemné smlauvy 
s~!ouv:a vyžaduje schválení 'soudu ~1 o~~ak ~tá~'ku ~~p~ného práva, zd~ 
Ol c. zak. c. 14129. ' az; u u Jest reslh s hlediska § 233 
naJbrJa~l'i žena PDdle p.1atného ' .', 
(sv~fravno-sti), mahla se samo~~:~~ě :~vSlove~~ku pr?vd~ním zletilosti 
n,~' Dvensku; nezáleží na tom d b I azo'Va I, by.dhla-h :S manželem 
tez přísluŠI~á Č. 16156. ' z a ya tam v době sjednání závazku 
smlouvy sJed-naJné s osobami omeze ' . 
dr u háv ě t a obč zák) . . nyml 've své svéprávnosti (§ 865 
tom~ je,;;t II osoh ne;půSObilý~,~Js:Ůub ab~aJut~lě ,ne:P!:~tné (ni.ca-tné), jak~ 
relat'l'~n,e neplatné (nařikatelné) č 1~638Prav'l11m 'OlUŮm, nýbrž jsou jen 
'~ezIeh~y, který zapůjčuje sPDleče~.stvu . , 
clenskych ·úspor a pok Y. penIze v podobě vklad Q t ' , 
dal k ki racuJe v ukládání peně' d ., II I. rec. 
I .' On ude.ntně najevo, že ve smla ' '" -. ,zo !" P? osaženÍ zletilosti 

. DSÍl setrvává a má .nárok na ' ,u ve ~ z~.puJckach pO. -nabyté zleti~ 
vyklad smlouvy: při vyšetře' ~ra(;elll ulo-zenych pen čz Č. 16638 

n 'm '''' I . III rprave vůle smill a. t . 
k~ ~1 uceu smlouvy a jedJnotHv)rch jejíchVCU t Jes př~hlédnouti k zjev

y ere smlUvTe vedly a k okol t . y us anovelll, k .pohnutkám 
c. 16,692., .' nDS em 1 :predpokla.dům, z nichž vycházeli 
vyklad~'Clho pravidla § 915 Dhč' y, •• 

. smluv.ll1 smlouvy tak neurčit' . z~k. l~e yZlh Jen tehdy, je-li -f.O 'ev 
Pbrohvýk:lad "nějakých výrazů {,e ~;;~f~n§y§, ~~3I1en9í v .ně",m ~ádné ~p·~l'Y 
a c : zak. c. 16545. a 14 obc. zak. a čl. 278 
k vy,kladu kupni sl. , , 
č. 13291. m ou vy '0. dodaul z'boží na ahjednatelovo odvoláni 

~jednání O. -depuraci jest vykládati vYd o 

učelu se z;~etelem na celk-ov' stav z ? zp~s?~e~ slušným a podle- jeho 
nebo. o pOdmínku kupní sml%uvy č vle~01'44at ]I'Z Jd~ o vedlejší ujednán' 

. ; Srov. c. 15681. ., 
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k v5'kladu smlouvy uzavřené pod v)lminkau, že koupená mlátička bude 
lna velkostatku správně fungovati Č. 16109. 
vý.klad dolarové daložky v nájemní smlouvě č. 16692; srov. Č. 164l6. 
odstoupení od smlouvy (§§ 918 a násl. obč, zák,): smiuvce, který' podal 
žalobu o splnění smlouvy, není oprávněn, aby p'b zahájeni -sporu prohlá
sil, že od smlouvy ustupuje, a žádal náhradu škÚ'dy pro nesplnění po-dle 
§ 920 obč. zák., ledaže by se splnění pDdle smlDuvy stalo prodlením 
druhé strany nemož·ným neb haspodářsky pro. žalDbce bezcenným 
č. 13822; viz pro obdobné předpisy obch. zák. rozh. Č. 3485 a 1526. 
žalobce, který se domáhá vrácení věcí, může se hráni-ti možnému ná
roku žalovaného na vrá,cení splátky kup:ní ceny po-dle § 921 ·abč. zák. 
námitkou, že není povinen k vrácení splátky 'proto, že má proti žalo
v:a,nému náwk pro opotřebení .nebD poškDzení věci, ale :neomlaU'vá ha 
námitka, že bude moci teprve po vrácení věci spolehlivě zjistiti její stav 
Č. 14335, 
kupující, který jest 'P.ovinen -vrát,in věc koupenou na splátky, jest po
vinen nahraditi pr,odateli škodu, která nastala poklesem ceny koupené 
věci Č. 14585. 
pro datel, kte'rý z důvodu výhrady práva vlastnického. vzal 'prodanau 
věc -z,pět, neujednav nic jiného, odstoupil tím od smlouvy a může na 
kupiteH žádati náhradu škody, způsobené zaviněným nesplněním kupni 
smlouvy; zavinění kupiteloV'o záleží v tom, že nedostál platebním zá
vazkum, převzatým kupní smlouvou č. 15138; srov. Č, 12242, 1252l. 
nes'plnění depuračníha závazku ve smluvené určité době neDpravňuje 
k o-dstupu od :kupní smlouvy, jde-.1i o zcela podřadné břemeno Č. 15681; 
smv. Č. 16044. 
ne každé porušení depuračniho závazku opravt'iuje kupujícího žádati 
zrušení smlouvy trhové podle § 918 obč. zák. č. 16044. 
prod.atel jest .oprávněn odstoupiti od trhové smlouvy, bylD-li kupiteli 
(firmě sídlící v ci'Z'i:ně) znemožněno zaplacení kupní ·ceny v efektivních 
dolarech a vyv~'1luly-li se de;visní poměry ve státě sídla (bydliště) ku
pitele v době dospělosti plnění taok, že nastala ne.předvída-ně právní a 
hospadářská nejistota Č. 15804. 
kupitel zboží objednaného. z ciziny na dabírku není apráv:něn, aby od 
smlouvy odstoupil a zboží dal k disposi,oi, jestliže se ani nepokusU ob
sta,rati; si povolení tuzemské Národní banky k zaplacení dobírkDvé částky 
Č. 16577; .srov. Č. 15804. 
kupitel jest opráVll1é-n namítati proti žalobě na vrácení strDjů prodaných 
na: splátky s výhrwdou vlastnictví do úplného zaplacení vzájemnou po
hledávku na náhradu škody způsobené mu opožděný,m dadáním a po
stavením strojů Č. 1583-s. 
kupitel může namítnouti pro-ti žalobě na vrácení strojú (prodaných mu 
na splá·tky s výhradou vlastni,cNí až do úplného zaplacení), že mu 
vznikla prDti -prodateli vzájemná pohledávka (snad ,výší stejná nebo 
vyšší) na náhradu škody, způsobené opožděným dodámím a postavením 
s,rojů Č. 15838. 
hyla-li v pachtovní smlauvě ujednáno, že jest po výměnkářově smrti 
adváděti výměnek třetí osobě (propachtovateli), jest třetí osoba, která 
nebydlí v téže Dbci, kde žil výměl1káf, oprávněna požadovati peněžitou 
náhradu za dávky, teprve te.nkrát, kdyby zavázaný odepřel řádné a 
včasné plnění výmě1nkářských . dávek, přesto, že oprávněný zařídil po
třebné stran odvádění dávek C. 162'94. 
nedodrží-li kupitel p'Ozemku převzatý zárvazerk, že zaplatí kupní cenu 
bezpodmínečně do přesně stanovené -lhúty prodateli, který si vyhradil 
vlastnictví k prodanému pozmeku do úplného zaplacení kupní ceny a 

1: 
I 
j 
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~epsáni řádné kupní smlouvo, . 
jest prod~1el oprávněn Odst~u ZPt~SOdblle k \ klade! do pozemkové 
se svo.Jenrm Prod tl' pl I o smlouvy t V b v '. -knihy 

darovací viz heslo- d a e ovym zastavěn Č. 16473.' Te aze J~ž byl pozemek 
domo . k' . ar. 
d vnle a viz heslo' doma .. 
opravni viz heslo' d' ,v ~ 1 C 1. 

hromadná v.jz h ,'. oprava zelezniční. 
individUální -viz ~S~~i .s m I o II vak 01 e k t i v 'TI í. 
kolektivní viz též he~io~ m 1 Ohll V a v

k, ol e k,tiv II í. 
k . . fOZ OdCl soud 

p,o'Jmu 'kolekti'vní smlouv v ' 

z toho, že se dělnl'k .hl' '1 Yd c'. 15241, 15746. 
i v. aSI- o prace ". 

~°tine! ZTIt~Je pr~c0"yní a mzdové pomč,~y J1'n.e~ továrm,ím oddělení dohra_ 
, ze lm proJevll mlčky o' y v: nem, nelze nepochybn v 

v tkomto oqdělení vyplácenoS:°ču ~~'3h06' ze Jest srozuměn i s nižší em~~OoU
po ud potreboval de'lnl'k b . . u 
dr'd ezsvév' eSI ob;y.než normMní 'č. 13306 l,n y pro přikázané almrdní práce 
nestanovl-h zákon nic jinéh .' 
sac!, :které sJednaly kOlektiv~í 1:0U smluv,cj, li když Jsou členy or ani. 

~~i:e'~~c:y~~OU~~ 9dchY.Jnou. Odm~~ro~;vi~o~~~~~ ~zabvříti indiv1d~álifli 
a ucmena Ve Jprosp' h ~ Vn! ' ez rozdílu zd 

nevadí, že v kOlekť' ~eC' zamestnam.'ce -neho "t ' a 
zam" t t lVlll smlOllve bylo u' d ' zames -navatele' 
(p-Ie~s ,nav eH a zaměst.nant(~ Č. 14491 GÓe -n~no~ vyloučení srn-lwv mezi 

. rozh.), 5587, 11822, 12364. r. s . c. 2165); stejně č. 5479 
podrob11-h se žalob b 
boru d~k 'ce, yv .propuštěn z prá h 

, o o, s' odném, vyvozo,vané' c~, 1:0Z odnu tí pantniho v'_ 
usta:novenl o znovupřijetí v m z kOlekÍ1vnJ smlouvy kter' Y, 
držení služební smlo za~~stnance do služby pokud ~ ,,,a nema 
vešk~rých nárokti ZeU~ž:b~?~;I~tlřiřč;né mu ~dškodné, ~z~~e s~ ~~ 
k pOJ-mu kolekthi.lní smlouvy' I 52·4 'Vy c. 15012. 
služeb . "d c. I 

v fll ra , ujednaný kolekti '. 
~~'~)stj~'~~Ů .PfjiŠf.~~e~n ~ .čs. r:;~,b~~~~l~~~ji~~Zi, »IÚs(tředním Svazem 
ťovna' uzavře:~ egruJI.cl . cast všech in-dividuállllíc~nou dohodou z roku 

:~~~ !~~m,i, ,~t:ř! ~:~:pfl~~~tj~j~cC~, ~l~1~~s~:~ným~~I~~če~~~~ ~~~:~: 
závaznostiU~lt~ s~f~zm~eJ~é O~mrálvOnuěl1 ~omláhati seP;r~,J~oj~š~'~~~e! kolek_ 
byla-li výše mzd t vy c. 5-241. u,rčenÍ 
hati y s anovena smlu vně o v 

, , na za1městnavateli fozdHu mez' ; ~emuze se zaměs'Ťnanec domá-
~~O~;er~~~:ti.vní smlouvě svazu ~as~eěs~~~~~teV!ZdOU a mzdou stan'Ů_ 
(Svazu děl", ~Oh stavebn!ch ži'Vností 'V Lihefci)U (Svazu zam~stnalva_ 
v CSR v P OJc a stavebmho, kamen1ného k a s,:az~ z'amesmancťi 

- . raze a Svazem křesťansk' -h ' a, eraml'Ckeho průmyslu 
pr:oi c~m. ve SvitaVách) kd" ,ye, to'Va!1ll'ch a stavebních dVL 'ko 
,~~h~ktlfV,ní smlouyy, Je~t~ žar~vi!ýc~'~~ě~t~mer ťnepodléh<1:,l ustano!e~j~ 

, svazu zamestnavatelů č. 16171 ava el ,nehyl c1enem uvede-
nálezy rozhodčích soudů mzdov' .~, 
119~O,. pokud stanoví mzdové po~Ch~ ~nzených podle § 12 zák Č 45/ 
s e fl] věty řeč. zák. a nahrazu" ,mm y ve smyslu § 12 O:dsť ľ 
~f;haz~F všechny zaměst-navat~lIe P~d~~~ě;t/eč. zá,~." kOle'~tivní ;ml~u~~: 
h zlvnostech nebo podnidch v 'b"'" ance, zucastnené ve staveb-

§ ill102t
y:,. pok~d upr~lVují jejk,h prať~~a~tJICl~lh,,,abd?pra'Vujících stavební 
rec. zak v uzem' ,,~ a s llze i11} pomery I 

('Úr. sb č 32)9) 1, p'ro nez nález rozh-od v
, 'b I . ve Smysu 

'. - . Cl Y vydan Č. 16034 
u~tanovením § 24 zák 
vlduální pracOvní sml~ o staveb. ruchu Č. 45}1930 'sou v 1 v , • • 

pro zaměstnance č 13~:Ó: sPtO~ll~d ~se jlimi z'horšuji
J praco~_~rcp~nJml!1ndk'-

. , eJne c. 15164. [ . Y 

• 
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podl'a § 24 zák. Č. 45/1930 mozu byť kolektívne smluvy v obore sta
vebných ži'Vností zmenené individuálnou smluvou -len 'V pros-pech za
meslnanca Č. 15164 (Or. sb. Č. 2629); stejně č. 13640. 
jestliže stavebník, jenž není členem organisace, která uza·vřela kolek
tivní smlouvu, provádí stavbu ve vlastní režii, muže ujednati se svými 
dělníky j. nižší mzdu a jiné pracovní podmínky, než jsou stanoveny 
v kolektivní smlouvě; přiměřenost odměny, nebyla-li její výše výslovně 
ujednaná, jest pak posouditi podle § 273 c. ř. s. podle výše mzdy sta
novené ;y hromadné smlouvě pracovní a platící v místě, kde stavba 
brla provedena Č. 15342. 
vlád. <fltlř. č. 89/1935 nevybočuje z mezí zmocnění čl. I zák. č. 109/ 
1934 č. 15001 (,or. sb. č. 2512). ' 
po dobu účinnosti vlád. 'Hař. č. 89/1935 nemuže býti jednotlivou smlou
vou ujednán nižši plat (mzda) než ve smlouvě hromadné č. 15001 (ÚL 
sb. č. 2512). 
zákaz, vyslov'ený v § 4 vlád. na,ř. č. 89/1935, ,ne-vztahuje se na indivi
duální služební poměry, založené platně již před jeho úči,nností Č. 15001 
(nr. sb. Č. 2512). 
ustanovenie § 4 vlád. nar. č. 89; 1 935 nedotýka sa pJatnosti mzdovei 
úmluvy zamestnanca, keď počas pracov-ného pomeru nebol členom za
mestnaneckej organizácíe, ktorá uzavrela priaznivejšiu kolektívnu smluv u 
Č. 16439 ~Úr. sb. č. 3474), 
nestanovily-li zákonné předp.isy jinak, mohli gice zaměstnavatelé před 
účinností vlád. nat.č. 89/1935 (před 30. dubnem 1935) platně sjednati 
se zaměstnC\!n.ci jednotJ,ivé (individuál11í) 'služební -smlouvy, odchy,}né od, 
ustanovení hromadné (kolekti'vní) ,smlouvy, i když v ní bylo ujednáml 
vyloučení nebo omezení uzavírání jednotHvých smluv, nelze však za 
úč-rnnosti rečeli1ého vládního nólJřízenÍ platně snížiti mzdu (plat) v ne
,p,rospěch zaměstnamcův, a to ani tehdy, byla-li zaměstnanc·ava odměna 
stanovena jen jednotlivou (individuální) 'smlouvou č. 16693 (IÚr. sb. 
č. 3685). 
jestliže smluvci, kteří byli členy organisací, které uzavřely ,hromadnou 
(kolektivní) smlvuvu, vyloučili jednotlivou (indí'viduální) služební 
smlouvou, sjednanou přede dnem účinnosti vlád. nař. č. 89}1935 (před 
30. dubnem 1935), platnost kolektivníoh smluv, nemá pro služebni po
měr platnost ani ujednání o- rozhodčím soudě, obsažené v hromadné 
smlouvě; vydal-li v ta,kovém případě rOZlhodčí soud přesto !l1ález, je ža
lova;ný oprávněn domahati se neúčinnosti rozhodčího vyroku podle 
§ 595,č. 1 c. ř. s. Č. 16979 (ÚL sb. č. 3933). 
sk~nč-i1-1i pracovni poměr před účinností vlád. nař. Č. 141,/1937 o zá· 
vaz·nosti -hromadný oh pracovních smluv (před 30. červnem 1937), nemá 
zaměstnanec nárok lna odměnu za .práci přes čas, třebas se ujednáním 
o- paušální odměně za práci přes -čas individuálně služební smlouva 
odohylovala v zaměstnancův neprospěch od h'fOmadné smlouvy pra
c-ovní, kterou pzavřely organisace zaměstnanců a zaměst,navatelů, je
jichž ,členy byli oba smltcvoi Č. 16657 (Or. sb. Č. 3653). 
hromadná smlouva ve smyslU § 114 b) živn. ř., která Inebyla zemSkým 
úřadem schválena, nemá právní účinnost, i když se p-ůdle ní č,lenové 
iilV!nostenského společenstva a rpomo'cnické hromady řídili;, na takové 
ujednání se .ne~ztahuje vlád. nař. č. 89/1935 C. 16739. 
§ 114 ži,vn. ř. nebrání ujednání rozhodčího soudu v hromadných (ko
lektivních) smlouvách č. 17064; srov. č. 6079, 6183, 2811, 2663 a j. 
příslušnost r,ozhodčiho soudu zřízeného v hromadné smlouvě nevylu
čuje i.ndividuální smlouva, -neobsahuje-li zvláštní ustanovení vylučujíd 
onen rozhodčí soud Č. 17064; srov. č. 6079, 6183. 
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l~j:~:~níU ~~Šneán~1Z~~o~dnO~liVOu (inpividuální) -smlouvou nestačí k v . 
Č. 17064. J' adne smlouvy o příSlušnosti rozhodčího souJ~ 

konůS?í," ~~i~~onářs~ ,viz též heslo: k o m i s i o fl á ř. 
z~apul:ka Ol komlSlll smlOuva úvěrová č. 15374 
trebaze smIŮ'uva komisní o prode"i cenn~' h '. o • 

pražské bmse ani nebyla ~zavře~a ',~c l~aplfu nebyla, sJednáJna na 
platí přece pro prodej> a pro dobu iejic~ ~~da.m:r' s~ ~a Její zvyklosti, 
s cenn)'mi .papíry na pražské burse' , 'v /nI po .~mky pro obchod 
v~sti .kom~sio~ářs~ým substitutem l 7~3~~~ al komisIOnář prodej Pro-

~K:~na~~ ~~~~ts:oem~:i~l~~~~I koupě n~stalé proto; že byl pmh.Jášen kon_ 
, 1 ' o ,., pro povmnost ko,mtentovlI k dodá' 

nyc ~ papl1~u :~odle bursovnkh podmínek v pozdější době ': 163~b cen_ 
komItent Jenz .cla-I kom's'on 'v . (b' c" 
deji cen:ných "a írů I I ar'~Vl ',ankovmmu zá'vodu) příkaz k Pro-
v bankovním obchodě ~r~!~~ ,ze. neb~,~ k0'!1is-io:nářem podle zvy,klosti 
Č. 16339. - .vml papu y p 1 Sem TI ě zpraven O- prodeji 

kupní viz též hesla' p o z e k '.' 
splátkové O'bch~dmy _ova,l:torma, neobjednaná věc, 

,;.,po ecnost s ruč OInez. 
o a u tom o biJ II viz hes-lo: a li t ,o mobil . 
a d ~ ň z obr ~ ,t u o viz heslo: j a ň zoh r'a t u 
a d a v k a z p rIT U s t k U viz heslo: d á v k a z' 
, 'll e m o v 1- t o s t i (převzetí). pří r lt s t k tl hod TI oty 

~ehurační P?'v}nnost viz te~lo: depurace. 
o o dno c e TI 1 VIZ heslo: m ě TI a. 

f i.x TI í "viz ]les}o: f i.x n í ob c hod. 
k o u op e d e d 1 C tví VlZ heslo: cl ě d i c t ' 
o 'osy (zák" 90/1878" Vl. "dk, ;c", r.z.) viz heslo: losy 
p r e, u P U I -p r a v o viz tam ž e. . 

- sprava pro vady viz tamže 
v ~r oh rad a v I a s tu i c tví viz ta' mže 
z a ~ d a ,vek viz hes.lo: z á v d a vek . 
zpetvTIa kO,UPě viz heslo: zpáteční koupě 
- vseobecne: koupě zboží k dOdán' . 
- prodatel ne muže se domáhati ~ n~ objednatelovo odvolání č. 1329i 

koupě, dříví na stojato není k~~~~e~~~~~?t~vy vprov nevděk č. 13509. . 
k opravněnosti žaloby o zaplacen' k . veCt c. 13905. 
bídnuta a dodána koupená vě I ;lpm ceny stačí, byla-Ii řádně na-
stoHci Č. 14306. c podle umltny do vydání rozsudku v prvé 

otázku premlčenia závazku k' d" 
podl'a miesta spl1nišfa d01yč~éh~odJ~e ,:Jne1 s'!1luvy ireba Po-sudzovat' 
sa, týkajú rpl,atnosti a účinkov smlúv z~ ~' b OCl a-statné 'otáe-ky, Iktoré 
p-rava platného v mieste kde do Vl k' ~ o ~ treba Posudza-vať podra 
Sl~OV. č. 101'. sb. č. 1120: 1777, 1~~6. srn mre c. 14913 ('Úr. sb. č. 2404); 
.nar?k na ,iláhradu za použitie veci n ,., - . " . 
ked tento vec preda! ,a .kupitel'ovi Odepn~luJcha Jej .byva-lemu vlastníkovi 
spech t~etej osoby (versio in rem) /~z49a17 a I ~u'Pltel' použilI vec v pro~ 
postoupIla-li manželka svém'u Ul n V , (Ur. sb. c. 2410). 
část usedlosti s tím aby za "o.ota z~lu za uplatu neoddělenou (ideál-ni) 
tá" t, ' 'e "" upni cenu nakoupil živ' t' . r, s a y se jak inventář manželem d . dl . ' ' y a mr vy rllven-
ko~upený, tak plody z ,něho SPoluvla-st~i~~:' osh vnesent a později při
me:u, v Jakém jim patří usedlo~t č. 1629;ml obou manzelů v tom po-

pokud Jde o kupní smlouvu či nrn:oli' d d' .. 
podl~ dohody -pekaři (pod~áje~ci o akv.al-h mlynář (nájemce pekárny) 
cemz se každý den zjišt'ov'a1o kalil p~ 'f,ny

) mouku na vypečení, při 
. , {Z e o mouky pekař vypekl, a pekař 
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pak za toto množstvÍ odváděl mlynáři peníze podle bursovní ceny, nejde 
před vypečením o prodej mouky, n)'brž z množství mouky dodané 
pe'kaři je vž'dy pekaři -prodáno jen ano množstvi, jež spotřeboval k pe
če>ní a jež podle bursovní ceny zaplati'l, a mlynář nepozbyl vlastnidví 
k mouce dodané pekaři, dokud nebyla spotřebována č. 13548. 
jde o koupi úhrnkem, nebyly-li při prodeji inventá,ře ujednány počet 
a cena jednotlivých předmět11 Č. 14545. 
spo.JeČ:nou koupí žacího stroje několika rolníky k potřebě v jejich hos
pOdářství byla ujednána společe'!1ská smlouva Č. 15195. 
dědická dohoda, podle -niž jediná zákonná dědička (dcera) :'::ltstavitel
čina přenechala svému otci (manželu zůstavi,telčinu) pozůstalostní 
jměni za to, že na -pozůstalostních nemovitostec'h zajistí pro ni určit?u 
peněž,itou částku, jest koupí inventárního jmění podle § 1053 OIbč. zák. 
Č. 15770; srov. Č. 2666. 
smlouva, kterou byly pozemky, přidělené pozemkovou reformou -podle 
zákona o- zajištění půdy dro'bn)rm pachtýřóm propachtovány na dohu 
zákazu jejich zcizení ,bez SVOlení státního pozemkového úřadu s tím, 
že budou po uplynutí zákazu zcizení převedeny za předem zaplacenou 
částku do pachtýřov.a vlastnictví, jest zastřená smlouva trhová č. 16184. 
jde o p'rodej pozemku (§ 1053 obL zák.), jestlí.že člen stavebního a by
tového družstva na oznámení družstva, že má složiti hotově určitou 
částku za přidě.lený mu nezastavěný pozemek, jmak kdyby ji -nesložil, 
neb se do urč.ité -lhůty 'neprohlásil, že bude pozemek odevzdán jinému 
členu, složil požadovanou část-ku u družstva a s jeho svolením si vy
stavěL na pozemku tom domek; pozdějšími jednostrannými počiny druž
stva nemůže býti kupní .pomĚ-r přeměněn v poměr nájemní č. 16481. 
náležitosti smlouvy: k pla.tnos.ti trhove smlouvy se nevyžaduje, aby by.l 
prodatel vlastníkem pruda-né věci Č. 14957, 
uzavirání kupní smlouvy: jestliže podle souhlasné vůle smluv Cll nebyl 
pozemek předmětem 'wupu a jejich vůle byla v listĎně jen ,nesprávně 
vyjádřena, stává se »kupitel« pozemku jen jeho l<inihovním drži,te.Jem 
a vlastník pozemku může proti němu zakročiti žalohou podle § 372 
obč. zák.; poněvadž nešlo u smlUl\l,nika o omyl v předmětu, nemá vý
znam ustanovení § 871 obL zák. ani § 1487 obč. zák. Č. 14130. 
mělo-li dojíti p-odle prodej,ních podmínek ok přijetí kupitelovy -o.b.ied
návky pro datelem potvr.zením objednávky nebo reálním .plněním podle 
objednávky, nedošlo k ujednámi smlouvy, jestliže pro datel po dojití ob
jednávky neoznámil ihned objednateli, že jeho .nabídku přijímá nebo 
jestl1 bez průtahu neplni,l č. 14254; srov. Č. 1524. 
kdo pOdepsal objedl1i'lcí Hst nevěda,. že obsah objednávky odporuje 
tomu, co ústně ujednal Se zástupcem ,druhé strany, jednajícím lstivě, 
nes-chválil tím obsah objednávky Č. 15085. 
použil-li obchodník ve svých věcech nespolehHvého- čIověka, jdou 
jeho úskočné a lstivé přehmaty na vrub obchodníka, 'nik.oHv oklama
ného zákaznika č. 15085; stejně Č. 11430. 
za kterých předpokladů zavazuje pľodatele ústní záruční prohlášení, 
učiněné jeho obchodním zástup-cem (odborným znalcem) při jednání 
o koupi sm-oje, třebaže nebylo v prodatelově písemné .nabídce, přijaté 
kupitelem, zmínky o záruce a nabidka ob-sahovala dolio<ž-ku, že se ústní 
ujednání neuznávají Č. 1-6506. 
předmět 'kupu: českoslů'\lensk)r zlatý dukát může býti předmětem koupě 
Č, 14746, 
byla-li koupě uzavřena podle ceníku, předpokládá se, že předmětem 
koupě byl předmět -nový a že kupující ,není -povinen přijmouti předmět 
opotřebený, třebas ,by jinak vyhov.oval podmín:kám koupě Č. 14810. 
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~u~ní Cena viz též rozh. Č. 15301 .y r, '. '. v 

Je-11 spomou výše kopní cen 'e tUbnce. ~I?ec~flkaclllí koup 
o k~pní smlouvu Č. 13260. 5r/' ly S179sporny 1 pravní poměr 
kun tl" ,v. C. 

'pl e ma pravní záiem na :b k' . v • 

k?upi1. k. dalšímu zcizení č. 132t~. ern urcenl ,kupni ceny skladu, 
zabavil-lI prodate! IV e.xekuci roti k 't . 
da~o~l, ale" d"osud neodevzdanbu a tu~~ eh k ~Yn:Qožení kUp?í . c~ny pro_ 
kuem drazhe a prodal-F J'I' pato' ... VJast~I vec, vyctrazII-lJ Jl v exe. 
b"dk • 'll Jme oso'be nemll" "v v 

1 ' II na odevzdáoí věci učinit' k 't lOv' ze JIZ veCnou na_ 
rozsudku, že další exekuce / a Upl e Tmuz~ se, s úspěchem aomálhati<. 
není pydl: § 3.5 "ex. ř. Přfpll~t~f~čt.elf3~6~.ymozell1 (zbytku) kupní ceny 
k opravnenostJ zalohy G zl' k . 
bídnuta nebo dodána k;u ~p ?ce_~1 upnI c,eny stači, byb-li řádně na
v prvé stolici Č, 14306.' P na vec podle umluvy do vydání rozsudku 
právo kupitele zadržeti, a Užívati v', d" , 
ceny věci, k níž si prodatel v h ;v ,!JfJpa e pro,dlenl se zaplacením kupn( 
zaplacení, dokud mu prodatef :ea~:: t;rl~st'll1c~e práv.o de: jejího úplného 
ga6ni, jehož dodržení se ku i a Iv onane spl~tky, Jest nárok obll
nepřísluší mu však petitomí fai~'~a~~:ev d~'!ll?ha"tI . PO.lJZ~ ~'a, tJúodateli, 
mu tu to věc s, e s o II hla se, da t t ~m vecI proh trehmu, který 
dolOžky: význam do.Jožk ~ ~ro. e ovym odňa1č. 16682. 
»k výtkám které nebudo~ o, saze~e V', prodejních podmínkách že 
zboží, nebu'de přih1íženo« a ž'~l~emne oznameny' '?ezod~kladně po ,dojití 
a odš~!,dfl0vací dodávce« Č, 15105~~vatele ».ne.stlha povmHost ok náhradě 
v~dlej~1 umluvy: vyhrada vlast;nictvÍ 
prt;,dk"up.ní právo viz tamže. viz tamž-e, 
z p ~ t e ~ ~ 1 k o u rp ě viz tam ž e, 
z uJednam 'že k u pit e I t' 
jícího a ž~ mu 'e dÁ'vá za, lm po, ne c h á ~oupené zboží u prodáva
da:l způsobem n~značen' ~o kO~STI1ho t:ro.de~e, neply.ne, že z c i z i tel 
držeti. věc jmé~em ža.Job,cov~~ č~11;gr najevo vůli, že :bude napříště 
i~~~~~~r :ř~~~~~~~ou~K~:eďdod~:n~ ~ře~mět jes,t kupiteH až do úpLného 
nemovitosti a 'že se '-ktllPitel ~,~,~a~'I, '~~ pesn:t t se ~~á.ti. př!sIušen~tvím 
s nemovitostí příSlušenstvím tito rn'~~ ,znk~ p:a;a, y~cllmÍ! vec spojením 
chdázení ,zá~kQ,n~ č: 1~788; srov. Č. 112~trfrr~~ y~~~~ů, l~~~žňUjfc ob-
o stupne, .Ktore s' ntekto vymien'l t v' , . 
predajnej, štátnYI~ ~ozemkovýn/ ú::do~ z:ž s:c~z~al n.árokov z kúpo_ 
b:anom, ~~je~ku, -nie je žalovatel'né ,č. 14942 (rúrva!~ne,L smluvy ,o za-
Ujednám Jlmz hy,la sta:novena ,,, k' '. c. 2462). 
zpáteční' časrkou za níž b J vys"e , ,~pn~, ceny pro výknn 'práva -koupě 
(Zák. č. 187/1919) a "e'ím y ot-l ve,c ' ou;pena, p.Q.~byl0, rozlukou měny 

~e:t ú:~l~::iJ~~c6ě;~:n:ě ;~tne~~i~i?~~~ ~f;:~up;cii~~st~e:~, :ř~n7~ 
mě!ů, a uvésti s ,~ím ujednání taV o e, ~Je .n.anl podle !e~de)ších po
vyzad~jí č~ 15768 (Úr. sb. č. 3066), soulad, Jak toho zmenene pomery 

~ú~. ~~k. t36il~{1919 neplatí pm ujednání o ,koupi zpáteční Č. 15768 

uj,edhUáním, jí!ll'Ž s~, :kupiteI nemovitostí zavázal proclateli že 'll ko 
nyc pozemclOh zndí určiité -budovy (pOd :k) ",''' ,," y a upe
staveh byl zůstaven na vůli ,ku 't r b ,ll!. ,pn .cemz casový postup 
závpzek k z~početí staveb ihn~d eč~' t6~8~ pro kupltele stanoven právní 

ked, sa
l 

k"upltel' zabrane) :~ehnutel'nosti v6či predavatel'ovi dobrO'Vol'ne 

Pz~~~~~~vyz;mpru;rvaedzomme zat~a"zok'l ktO'r
d
ý podi'a smluvy schvále!l1ej štátnym 

, za azova' pre avatel'a t t ". . . 
nemóže sa domáJhať na predavatel'ovi ah ,a eu Ů' .zalVaz?k aj splntI, 
nje tohoto závazku vyna,ložiI č. 16349 (IJr ~~ n~~~~~)t?, ~o na" spIne-
Sb. n. ~, a Č, 1866 Úro sb. ' ,c. , SlOV, C, 8255 
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hylo-li ujednáno, že se kupite! pozemku zavazuje zaplatiti kupní cenu 
bezpodmínečně do přesně stanovené lhůty, že si prodatel vyhrazuje 
vlastnictví k prodanému pozemku do úplného zaplacení kupní ceny a že 
teprve poté má býti sepsána řádná kupní smlouva způsobilá k vkladu 
do pozemkové knihy, není kupitel oprávněn odepříti zaplacení kupní 
ceny ani tehdy, kdyby prodatel se Sivé strany nesplnil vzájemné své 
povinnosti vůči kupiteli, ledaže by toto vzájemné .plnění bylo ohroženo 
špatnými majetkovými poměry prodatelovými; nedodržel-li kupitel pře
vzatý závazek, jest prodatel oprávněn podle ujednání odstoupiti od 
smlouvy a požadovati, aby kupitel vy.klidil pozemek a odevzdal mu jej 
do držby, tfebaže již byl pozemek se svolením prodatelovým zastavěn 
Č. 16473. 
dohodu o depuraci jest vždy vykládaH slušně hledíc k okolnostem jed
notlivého případu č. 15681, 
nárok na zaplacení dáv-ky z přírůstku hodnoty, kterou 'V kupní smlouvě 
převzal kupítel, nelze sčítati (§ 55 j. n.) s nárokem na zaplacení kupm 
ceny Č. 14126. -
jestliže -kup-itel ,převzal smlouvou závazek zaplatiti dávky z přírůstku 
hodnoty nemovitosti, může se prodatel domáhati .na kupiteli splnění to
hoto závazku ihned, jakmile ,byla tato dávka předepsána Č, 14654. 
úmluvou, že kupitel ponese dávku z přírůstku hndnoty, nabyl prodateI 
oprávnění, alby se domáhal na kupiteli zaplacení dávky přímo přísluš
nému úřadu č. 14654; srov. Č. 15936. 
jest povinností prodatelovou, aby učinil vše, co je nutné v zájmu ku
pitele, který převz,al' smlouvou plnění tohoto závazku L 14654. 
zavázali-Ii se kupitelé nemovitosti pfodateli zaplatiti poplatek z převodu, 
jest prodatel' opnwněn domáhati se na všech kupujkích, aby zaplatili 
bernímu úřadu ·nedílně pop}atek z převodu, třebas někteří z kupitelů za
platili již čá,st poplatku na ně ,připadající a nebyl'O smluveno solidárni 
zaplacení porplatku Č. 14316. . 
kupujkí, opráv'něný žádati na prodávajícím z,proštění prodané nemovi
tosti věcného ručení za převodní poplatek z dřívěi~ího prá,vního jed-: 
nání, v němž nebyl prodávající smluvcem, nemůže žalovati na zapla
cení onohO' poplatku ber, úřadu nebo složení u soudu s právem na
vrhnouti jeho poukázání ber, úřadu, je-li prodávajicimu možno i jinak 
zprnstiti' nemovitost věClného ručení Č, 15936; SlíOV, Č. 14654, 
koupě na zkoušku: kdy ten, ,kdo koupU věc 11 a z k o u š k u, koupi 
však ,neschvám, jest oprávněn žádati, aby si prodate.l sám odehrai pro
danou věc č. 14884. 
nelze užíti předpisů o <koupi -na z,k·ou-šku (§§ 1080 až 1083 .obč. zák.) 
tam, kde je ,koupě sjednána pod určitou výminkou, a není závislá na 
JiboiVů1i kupce, že zboží schválí Č. 16109, 
právní pOlVaha ,úmluvy ujednané 'Při trh DIVé smlouvě, že si kupitel může 
objednané zboží, nepůjde-li l]1a odbyt, vyměniti za jiné Č. 15598. 
dovozní povolení: byJ,o-li objednáno zboží v dzině s tím, že musí býti 
dOdáno dO' tuzemska hll.,ned na určité dovozní porvolení, a byla-·li cizo
zemská firma upozorněna, že 'řečené -povn1'enÍ platí pouze dO' určité -doby 
(šest týdnú) po jehO vystavení, jde o abc-hod fil<ní č. 16096. 
nárok na náhradu škody vzniklé tím, že .cizozemský dodavatel nedodal 
ve lhůtě, po kterou platiIo dov'Dzní povolení Č. 16096; srov. Č. 1563. 
plnění (dodání, zasláni) ,předmětu koupě (zboží) viz též judikaturu níže 
II čl. 355 obch. zák, v rubrikách: smlouva (odstoupení) a 
pře d m ě,t k o u pě, 
změnily-li se po prodeji zboží n a úv ě r majekové poměry ve smyslu 
§ 1052 obč. zák, v nep.rospěch kupitele, nemusí sice tprodatel plniti, ne
mdiŽe však jednostranně modMikov,ati kupní smlouvu tak, že by si 050-
bov,al právo plniti jen proti hotovému zaplacení Č, 14312; srov. Č, 16060. 
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spoluvlastníci prodaného pozemku odpovídají kupiteli nedílně za škodu 
způsobenou nedodržellim kupní smlouvy, jde-li o jednotnou kupní 
smlouvu o pozemku, a ne o oddělené, ·na sobě ·nezávislé koupě pozem-ků 
Č. 14394. 
e.xe~uční ~~bavení prodaného zboží II prodMele nezprošťuje ho povin_ 
nosŤ1 spln'IÍl trhoiIJou smoluvu Č. 15580. 
prodatel jest oprárvněn odstoupiti od trhové smlouvy, bylo-li lmpi,teli 
("firmě sídlící v cizině) znemožněno zaplacení kupní -ceny v efektivních 
dol~rech a vy,:jnuly-l~. se. devi~so,vé po~ěry ve státě ~ sídl;a ('bydliště) 
kupltele v ďobe dospelOst'l pinem ta-k, ze nastala nepredvldaná právní 
a hospodářská neJistota č. 15804; srov. Č. 16577. 
předpis, že smluvce může zadržeti své dlužné plnění druhému smluvci 
dokud tento smlwvce sám neplní nebo není nchoten plniti, neplatí ne~ 
bylo-Ii i,o zvlášť vymíněno, o vedlejších závazcích, které -nenáležeji přímq 
k hlavmmu obsahu smlouvy č. 16020; srov, Č, 6959, 15681. 
byli-li smluvci v trva~ém obchodním spojení, za .něhož bylo z'bO'ží dodá
váno .na úVě:, musí pro datel při další objednávce, chce-li se odchýliti 
od ~~s~yadmho způsobu prodeje zboží na úvěr, kupitele na to upo
zom,IÍl! Jma:k platí dod~ní zboží na úvěr za mlčky (konkludentně) ujed-
nane c. 16060; srov. c. 14312. -
prodlení prodávajícího s p'lněním (dodáním) viz též níže judikaturu 
u čl. 355 oboh. zák. 
stát, jemuž byla ja!k-o lwpiteli způsobena škoda tím, že pro opozděné 
dodání (pro dodání z jiné cizí země) musiJl0 hýti zboží vycleno podle 
vyšší sazby, než jak by tomu bylo, kdy-by bylo dodáno včas jest opráv
něf! domáhati se náhrady ·na prodateH č. 13727; ·SifOV. č. 2774. 
prodlení .kupujícího s přijetím předmětu koupě: k vymožení nároku na 
převyze!í koupeného zboží kupitelem nelze vésti exekuci podle § 354 
ex. r. c. 16617. . . 
k~pit.el ne~á povinnost koupenou věc převzíti; jes.t to jen jeho právem, 
mkohv povlOIností Č. 13569; smv. j,ud. č. 179, 'Uveř. pod Č. 1006 Úř. Slb. 
víd., Č. 7968 Sb. n. s. 
prodlévá-li ku-pi-tel s .přijetím koupené věci, ocitá' se v prodlení s při
jetím a, chce-li ,se pmdatel zbaviti úschovy prodané věci, jest oprá'vněn, 
bud' věc podle § 1425 o:bč. zák slož'iti .k soudu, neho podle č,J. 343 
obc-h .. zák dáti ji na skládku, nebO' veřejně ji prodati" což jediné na
hraZUje splnění kupní smlouvy; neuč1n.H-ld tak, nesplnil smlouvu a co 
se později s včd stane, jde na jeho vmb Č. 13569; srov. Č. 4947, 2076, 

.213, 2194, 9628, 12574, 13126. 
čl. 344, 345 obch. zák.: třeba·že dodávka zboží z ciziny šIa na nebezp-e,čí 
kupitelovo, bylo "11a prodateli, aby učinil včas opatření umožňující vy
clení zboží bez značnějšího průtahu, převzal-li poviJnnost zboží ihned 
dodati ·a je vy clíti Č. 16049. 

"kdy na pro datele nepřechází nebezpečí, zasílá-li čistSr líh drahou v dře
věných sudech Č. 15083. 
není-li ujednáno něco ji.ného, pře·c h li z í nebezpečenství nahodilé 
zkázy věci: prodané s výhradoll vl'astnictví jejím odevzdáním kupiteli 
Č. 16378; v témž smyslu č. 5391; jinak Č. 853. 
čl. 347 a dal. obch. zák. (vady zboží, výtka jeho vad) viz též judika
turu u hesla: s IP r á v a .p r o vad y (§§ 928, 932 obč. zák. a čl. 347 
obch. úk.), zejména mzh. č. 14826, 15825, 16002. 
distanč·ní obchod jest tu jen tehdy, byla-li věc podle uj-ednání spoIu
púsob~ním ti'etí osoby odeslána prndatelem kupite1i a takto převedena 
z mOCl pro datele do moci kupite-Iovy č. 16623; STOV. Č. 1457, 1746, 13'110. 
nejde o O'bchod distanční, přivez.e-li p.f o dat e 1 sám prodanou věc 
kupileli Č. 16623. 
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čl. 354 obeh. zák.: bylo ... li při prodeji zboží před zahájením vyrovn,a
dho řízení o jmění kupitele ujednáno zapraJvení ku.pní ceny ve -splat
.kách bez ztráty lhůt nebyl pro datel s to vykonati volbu podle čl. 354 
obch. zák. }.iříve, n~ž- uplynula lhúta k posledrií splátce kupní ceny 
Č. 13296. . dl' d 
ne.byl-li kupitel v době zaháje~í vyr~v?ací?~, řízellly v pro . em s v o -. 
hěrem zboží ani· s poslední s'platkou, ]€zto je]1 -do,spelost y11'astala vaz po 
zahájení vyrovnání, nespadá nárok, p;ovdatele na nahradu sk-ody (cl. 354 
obc-l1. zák.) do kupiteJova vyrovna:nt c. 13296. . . 
specifikační koupě: právo- specifikace vyhrazené .smlouvo~ kur:11eh, ne
přechází -na prodatele, pro-dlévá-li kupitel s vS,konem "prava c. 15301: 
prodatel jest oprávněn ža1o'Vati na specifikaci nebo hned na zaplacelll 
kupní ceny č. 15301. . 
závisí-Ii .výše kupní ceny na výko-nu specifi'~ace, m~žye pro datel, ro~
hodne-li se pro zažalování kupní ceny bez pre-dchozl zaloby na y~pec~-: 
fikaci, žalovati jen na zaplacení nejnižší ceny, ke které by se doslO' pr! 
nejlevnější specifi'kaci č. 15301. , ' , , 
čl. 355 obeh. zák. viz též shora rozh. č. 14254 (uz~VJfanl kupnt smlou-
vy), č. 15580 pod Tubrikou: plnění předmětu koU!~e .. " . 
prorogační doložka kter-ou se .kupítel v Ů'bjed~.aclm. hste v podrobIl pro 
případ spo-tU přísluŠnosti ~rčité~o soudu, v~tahuJe se I na zalO'~u, kt~rou 
se prodatel na kupiteli po Jeho ]ednostrannem odStU:P~1 od ,lm~'?l "smlouvy 
podle čl. 355 obch. zák domáhá vrácení již dodan~hŮ' ZbOZl c. 13623. 
oprávnění kupitele odstoupiti od smloU'vy, ode'Vzdal-h mu prod~tel OJuto
mobH bez typového os,vědčení (certifi-kátu) Č. 15735; srov. c. 11323, 

9763. I . I ~. •. I •. mu 
nepřijal-li kupující dodané mu zhoží ja'~o sm llvm p nelll, pns USl 
jen práva vyhra:zená v čl. 355 obch. za'k. za ,podmmek V' něm vytče-
ných Č. 15996. . ..•. 
náro-k na náhradu 'škody vzniklé tuzemskému obJe~nateh Ibm; ze Clz,o-: 
zemský dodarvatel nedodal ve ·lhůtě, po kterou platJlo dovoz-TI1 povolem 

Č. 16096. 1 ,. . .. 'kl d v ro 
nám-k kutpitele. .na náhra-dl~ .~kody pro nesp nen~ ~al S~Ul za .. a p
da-telo'Vě prodlení se sp'lnemm &m!.ouvy, 1 kdyz, Je ~redpo.klade111 jeho 
uplatnění, aby tu byly další podmínky uvedene v cl. 356 obclL zák. 

Č. 16879. ,.. . I 'k' svou po 
po-s-tou.pený dlužník jest oprávnen namltat;, Iprotl Pvos upm OVl < '. 'y' -: 
hledávku za postupitelem z důvo-du nahrady skod~ pro ne5p~n~m 
smlouvy podle čl. 355 ·obch. zák., octl-li s.e post~p:ttel se sp'ln~m~ 
smlouvy v prodlení ještě před postupem tp'OIhledavky pp.stupníkOVl 
Č. 16879' srov. Č. 15864. 
ak si ku;pitel' len v o vše o b e c n o s t i vymienH, že obj~dnaný ~OIvar 
mus.í mat' určité procento hodvábnych nití, ~oda-ný tovar telto- vymlen:ke 
_ podl~a sp-6sobu zist'ova:nila obs·aJhu ho-dva'bu v t u zem s k u ~bvyk
lého _ vyhovorval, nemúže kup-ite]' požadovat' .od ·.~redavat:l'a. nah:ad~ 
škody na tom základe, Že torvar, o ktorom predav.atel vedel, ~e Je un;:e}ly 
k vývozu do ur.čitého cudzozems-.kého štá1lu, neobsaho'Val podla z v 1 a: s t
nych predpisov co}n~j správy tohoto ;ud:ozems~eh~ 
š tát u smerodajných pre zl's.Ťem·e obsahu hodv~bu latok, vymlene~e 
procento hod'VáJbu, v dósledku _ čoho ,~utpiteY (vy:vozc~) musel tplatiť 
vyššie clo a pokutu Č. 17021 (iJr. sb. c. 3895); srov .. c. 593L • > 

krycí koupě: kupite:1 smí zipravidl~, ~~hnouti :ke ,k: y CI. k o Upl, trebaze 
neměl určité objednávky na zhozl lIm koupe-ne c. 16330 .. 
včasn-ost krycí koupě je posouditi podle poměrů jednothvého případu 
Č. 15330. 

43' 
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prodateI může však namítati, že kupitel spekuloval na jeho úJmu 
uzavřel-li krycí koupi, aniž byl k n.í nucen, nemaje určité nbjednávký 
č. 16330. 
krycí koupě není včasná, neprovedl-li ji kupite!, ač tak mohl učinit{ 
bez újmy své i prodatelovy v době, kdy již z prodatelova jednán.í se~ 
znal, že smlouvu plniti, nemíní, nýbrž v době pozdější, kdy ceny stouply 
Č. 16330. 

postupná (sukcesivní) dodávka: k právní účinnosti (závaznosti) smlouvy 
o .postup.ném dodávání zhoží se vy,žaduje určitost nebo aspoň objek~ 
tiv;nÍ určitelnost co do množstvÍ zboží č. 17132. 
pokud není platná smlouva, kterou se výrobce zbo,ží (cementu) zavá. 
zal dndávati obchodníku určitý druh zboží po určitou dobu a za určitou 
cenu podle toho" kolik -ho bude odběratel potřehovati k dalšímu pro
deJi (s do-Iožkou »celá spotřeba pro prodej«) Č. 17132. 
k výkladu koupě z"boží k jeho dodání na odvolánI Č. 13291. 
ujednání, že zboží má býti dodánO' na objednavatelovo -odvolání, nelze 
vykládati tak, že odvolá.ní jest ponechánO' úplně Jna objednatelově vOli_ 
nebo že je objedna:tel nemusí od,volati, nebude-Ii" vúbec míti potřebu 
objednaného zboží, ·nelze-Ii z ničeho usuzovati na ra1kovouto' vtíli obou 
smluvctí, nýbrž jest ono ujednání o odvolání vykládati jen tak, že 
zboží hude DdvoIá!Tlo v přiměřené Ihtítě č. 13291. 

mandátní viz heslo: s m I o u vaz moc 11 i tel s k á. 
mezinárodni~ státní viz heslo: stá t. 
na oko (§ 916 obě. zák.): k výkladu § 916 obč. zák. a § 20, odst. 2 zák. 

o ochr. náj. (č. 48/1925) Č. 14765. 
bylo-li nájemné zaplacené předem za smlurvenou nájemní dobu skryto 
pod označením »stavebnřho příspěvku« z důy'ndu uspoření činžovní daně 
a dávky, jde {) jednání na oko .padle § 9-16 obč. zák.; úplatu tu jest 
posuzovati pOdle její pravé povahy ja'ko nájemné a nikoli jako za'ká
zanŮ'u. úplatu, danou za pro.najetí bytu mimo náj,em.né č. 14765; 
srov. i ,č, 14447. 
jde-Ii o právní jednání úpadcovo na oko, lze jim odporovat bud' podle 
předpisů o odpůrčím právu v konkursu (jsou-U tu podmínky těchto 
předpisů), nebo ž-alobou o neplatnost simll'lovaného jednání č. 15086;
srov. č. 10095. 
vo:1ili-li smluvd formu smlourvy o Zipětné koupi movité věci pouze k za
stření jiného právního jednání (zajišťovacího převIastnění), nelze právní 
jednání 'Po:S'ou4iti podle předpisu o zpětné koupi, nýbr.ž podle jeho 
.pravé povahy Č. 15122. 
podle § 86 .poplaŤ. zák. není .právné úči:nná jen listina zřízená za účelem 
zkrácen.í poplatků, ni-kalí i smlouva, 'která je základem listiny č. 16122. 
právnímu jednání, sjednanému na. dko, lze odporovati podle o.dpfn~čÍho 
řádu jen za podmínek odporovatelnosti vytčených y §§ 2, 3 a 4 odp. ř. 
Č. 16695. 
jestliže společníci zamýšleli založiti veřejnou obchodní společnost a jen 
z důvodů ušetření poplatků zvo1i1li zevní formu tiché _ společnosti, jest 
společenský útva:r posuzovati podle Jeho pravé 'Po;vahy č. 15724. 

- ~ jednání:na oko je_st možné j tehdy, jestliže ;při něm spolupůsobil úřad; 
schválil-Ii však soud jako op,atrorvni:cký soud smlouvu, na nIž by,} zú
'častněn }ako smluvce nez.JetHý, nej,de o jednání na 'OkD č. 16950; srov, 
č. 11476, 12129 GI. U. st. ř.; 6590, 11486 Sb. 'no s. 

nájemní a pachtovní viz též hesla: kl í č dam o v n í, k o 11 ]{ u r s. 
byt dam o V nic k Ý viz Iheslo: d o m o v,n í c:{, 

- č e k a tel rod i n fl é hod o m k u viz heslo: s t a veb II Í. l' uch, 
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. d' hesla' dávka z nájemnéhO 
a dávka z nájem neho at . vIZ

· t s'ti (§ 216 č,2 ex. 'ř.) . 
• b ucená nemO'VI o , 

atd., dra z a v,n , ' o v i t o s t i viz heslo: drCl ž b a v fl u·· 
d ·ba vnucena nem a r a 7 . . 210 2?7 e:x. ř.). 

c e 11 á II e m o v I t o s t I (§§ ," 
. hl' hor v rozh č. 14265. a hory VIZ eso. .) . 1 v 15018 

a kon'kurs vliz heslo~ konkurs rOZL c. . 

a měna viz hes,I~: me n

ů
a ., h s.lo' ochrana nájemců. 

a ochrana flllJemc V1Z e . " 'k 
. . 'k viz heslo: .p o d 11 a .1 e mnl . ~ 

a pod n ale II nIt n á j e m TI í c h ,p r á v rozh. c. 15725. 
~ P o S t II P viz heslo: P o s II P'. t g r a f 
a . f u viz heslo' kIn e m a o . 
pro n á j e m bl o g r a . ,,' , t í dl u hup o dle § 1409 
a pře v ze t í d I II h U VIZ heslo: P r e \ z e 
ob č zák. . hIp ř í s 1 u Š'fl o ~ t 
a příslušnost podle § 49, ř. 5 j. 11.. VIZ eso: I . 

P o rl I e § ,49, C. 5). n., h . J' e m n í c h viz hesla: .! h Í1 t a, v Ý p 0-
a řízenI 've vecet: na 
v ě ď v y k I i z e fl Í. v • h ~10' och r a 'll a n á ~ e m c ft. , b'" 's pe vek VIZ e", '. a stave, :fl I pfl b . ruch 

, l ' heslo' stave nI ' 
a staveb nI ruc 1 VIZ. '", "d"lských pachtech 
a úp r a v-a pac h tav II eho p r,l

h 
zem e e 

viz heslo: ú.praV'a,p.ach~ovhensel0.o~práva vnucená nemo-
. sprava ViZ • '672 a v n u cen a . 974 14392 14499, 15 '. 

v i t o s t i rozh. c. 13289, 13 ,: ,\z hesla' s 1 uže b -n o S t, vy
a výkon držby pachtyrem v· . 
drž e n í f.Ozh. Č. 1.4079. ~ k o v v viz heslo: tJ o zem k o v a 

zabraný majetek pozem . 
:eforma rozh.'č. 13,89~, 1476?'k}:9~~. heslo: zástavní právo 
a zájemné 'popsanl svr~ 'k 

. . o ď e § 1101 ob c. z a . 
zak,onne p." . . 'ištěnÍ půdy. 

.. " tě 'll í pll d Y VIZ heslo. z aJ ě d Y I c i (rozh. 
a zajls Yd"lsky' ch úlev viz he5-lo~ zem e 
a ú či ne k zem e e 
č.1458-1). " lovinu viz heslo: zkrácenÍ. . 
a z krá: e II 1 ? ~ ~ s p o i viz heslo: ž i v n o s t h o s ti n s ~..a. , 
o h o stl n s k e z 1 v n o ~ t . ž b 1 na základě pravoplatne vY'PO" 
pachtýř na zabranét? ma.1etku:)en domáhati náhrady škody, zpÍlso
vědi exekučně vyk~zen, nem~~ev ~~ úřadem a majitelem velk,ostatk~ 
bené mu prý statmm pozetp o ~ y. ním ozemkovým úřadem vypoved, 
tím že mu nesprávně byla danya '::it~\ ' p~zemkový úřad uzavřel s ma
že 'byl nesprávně vyklizen a ze t~ ~á~~ně na jeho újmu a bez zřetele 
iitelem velkostatku dohodu pro.l~ 13894 
na zákony D poze~~O'Ve ~~ormen~~í převzetím podniku podle § 1409 
pouhý vstup do najmu va~u 
obč, zák. C. ~4387~ sroy." c. t1~3~~brání 'ejí vnucené spr~vě č. 14392. 
propachtovánI hostmske zwno~!i 'k) IZ~ žalovati, pronajlmatele (pro
vlastniokou žalobou (§ 366 o c. za . . 
pachtovatele) věci Č. 1651~kd 'de o nájemné pachtovní ,:",IOUvu) ~~ 
§§ 1090 a dal. obě. zák. Y II • n o s t pod I e §§ 1170 a dal. o . 
též rozh, Č. 13222 tl hesla: s po e c 
zák. d d' k' či smlouva nájemní (paohtovní) Č. 14547; srov. 
smlouva po Sll- il11C' a _ , 
č 6011 13641. ,v 'h oměru ponechán v dosavadn!m 
b·yl...;li horník po skončem sluze-bm o,ty , ' nouzi o byty z důvodu ltd-

, b t" 'en vzhledem k :povaecne 15?42 
naturMOlm,: ye J dů du nájemní smlDuvy Č. '~ , 
slmsti, neobýval byt z va 
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smhlva, ktorou bytové druž '. 
stevnom dome, je 'V pOdstat:t~l~; pndehlo svojrnu členovi byt v 
pronajimatel oen' .' v • JDmnou smluvou č. 15979 

o y I 0Plavnen Jednostr v • 

I~O~:;1~~~, '~e t~ká~~~~'~e jeTd~os.tran~é a~~;avUf~~~j:~'~Í'b~Od~~~~r náj~!u 
Jednostranné pmh/ášení ~r ná~~mnlm poměru pokračovai P oeb II v dOJIti 
opozděIlČ Č. 16497 onaJlmatelovo neodpověděl bué 'bo ze na 
jestP' ... . vu ee, nebo 

,lze" n~Jem.ní smlouva, která b . , 
z mrhz .Je některý nezletHý nen~la jSJted;nana se spo.Juvlastníky domu' 
0ťatr~vnlckým soudem, nenl účjn~l a ~a proto, ž~ nebyla schválen; 
ntky c. 16~50; ,srov. Č. 11028. aUl pro vlastnI zletile spoluvlast. 
§, 1091 obc. zak. (pachtovní smlouva . . 
f;~~?c1s1alo. tkéžařstvo rubání (těžení) )~hlforJ.~bOi ~:n!o,uva, podle které 

, .pl V Y smlouvy ná" "smlsena smlouva h 
posuzovati podle předpisů ~e~lO: a ~upní, kterou lze však v pocťs~c t: 
vliv kontingentace k,' . m OUve pachto.VllÍ Č. 14265. a e 
v k cu el III vyroby na pa ht ' 
'aze pachtýřův osetI určitou část o," , c ;~vnl smlouvy obsahující zá-
pokud nelze -odporovati 'P k" ,ne ~u y cukrovkou č. 15595. 
smlou ~ Y' 'y r.o z laCem pres 1" 
, ve, ,pn llJz bylo ujednáno že ~, " Pp O'V!Cl ceny pachtovní 
pa~eto,;rnI doby mají h}lti před:něte~ b~l~atde Y!TI:tt propachtovatele za 
ves ere plody a nvoce z pozemk ' C 1 II leste da'lší pozemky a že 
propachtovateli, připadnou pach't ~~. k~ere p~dle pacht. smlouvy náležely 
bylo-li při propachtová' . d ' yn ~ ez zvyšení pachtovného Č. 15793 
za p ht ' , nt UJe nano ze v př' d v, , • 
v ,a.~ o~nJ doby mají býti přeď Yt l~a e .u~utl propachtovatele 
z: ':.eskere plody a Ovoce z ' oze~e em pa~htu ]estě další pozemky a 
i:~ezel~ [ropaChtov'ateH, Připtdnou l~ie1~t~!.e :odle pyac~tovni smlouvy 

. . ~ ,Je no~n'Ůu pa'chtovní smlouvu jej'yyn ez Z'Vysenl pachtovného 
:~~~~ y na umrtí :propachtovateJ.ově~ a l~i,:o~'8'ah co do ,p~edmětu hyÍ 

tM8'~é~~b~Pi~~d~'fO~;;9í3bez skutečnéflQ odev~drnío ~~~:~~aJ'~' jna pHpad 
§ 1096 . . 'I wmy no-

, ' prvá věta obč zák ( o " 
yaní nájemního Před~ětU) . vii t~no~tl pr?najimatelova Poskytnout uži
sk.c;dy (chodník). ez rOZ'1. c. 14198 II hesla: náhrada 
nOVemu nabyva'teli d 
o Ma d ", omu ,ne-lze přičítati k " y y 

"~ vada, ~~er~mnoe;~l:ř~PJ'eoJn'~~ katnal!sační, jestliž~lI~e~b~e Odsbeor;i~~rmYesvěd~il 
lh o ' e pa ma mu nem II b" a za_ 

uta 'podle § 575, odst. 1 c ř ' , . -o 1- a y yb známa Č. 14137. 
p~onaJlmateli pro. bezprávné od~ vSi' Pla!l 1 P:O zabbu náJemcovu proti 
predmětu Č. 14737· v tém y e 1 ysm u1veneho užívání části naj t 'h 
kde je policejními 'před is z ,~m);'slu c. 11~40. ~ a e o 
$o~g~h, Jzye, není-li' tu NnJé ~'%~~~~ '~:vetlO~Vá?í ,schOdišt' v činžovních 

obc. zák. Počítati i osvětlení' seh VY~~ll~B~emu užívání ve smyslu 
zaplati-l-Ii náJ'emce p,,'e'de ,. Odlste c. 14853· srov Č 3063 
b 1 y 'm :naJ"e'mné za ~'ť "'. . r

h
a ~red koncem tohoto období roz "u:o e .období a nájemní 'smlouva 

na ra t na novém nájemci 'enY v~ana~ Jest orprávněn domáhati se 
2o.~'~7g~lvání užíval nájem~í J ~'čzCi n~~et~~v s Pb'donáten;cem bezúpJiat_ >, . - ce o Obl c. 15500 srov 
.naJe~ce 'nepozbývá nároku n, '" ., . 
do., m,ch 'nenastěhoval, a pron:'e~Ž~va~1 naJat~ch místností tím, že se 
g.a\~;gg bytu po dobu, rpo ~ter~~ ~~;la~gv~ntn m~ ~.ovo:liti užíváni 
y, . , Jemne c. 16707' Srov 

prenechal..,h ,pronájemce u Y, , , . ' . 
platně . t ZlVall! p-ro.naJaté místn t··· , . ,tes povinen nahraditi n" , . OS} Jmemu, třebas bez
Jemc~ pred ;,Jřenechánim b tu 'i-~~emcl 'vzmklou skodu, třebas se ná
S~~IVIS.J~St. ustanovení § 11~ o~v m~ do bytu .nen.astěhoval Č, 16707 
najemnlk Jest oprávněn k pď dY c. zé . s 't:redpIS~'ill § -1096 ohč z 'k' 

re Casn mu zrusení náj'e . I . a. 
r mll! srn ouvy, byl-ti 
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v uží,vání najaté věci rušen třeti osobou tak, že se tím najatá věc stala 
nezpůsobilou k smluvenému užívání Č. 15601. 
pronájemce domu jest při opravě pronajaté věci nájemci odpověden za 
způsobenou škodu podle všeobecných ustanoveni o náhradě škody 
Č. 16169. 
nájemce nemá nárok na náhradu jen takové škody, která byla zpuso
bena řádným a pečlivým postupem při provádění nprav domu Č. 16169. 
náj emce jest povinen učiniti po dohu oprav domu potřebná opatření, 
aby neutrpěl na svých věcech škodu, když a pokud mohl seznati hro
zící nebezpečí Č. 16169. 
pronájemce jest ,povinen upozorniti nájemce na nebezpečí, jež mu při 
opravě budovy hrozÍ, zejména tehda, jsou-li ,prnnajaté místnosti po 
dobu oprav nezpůsobilé k užívání Č. 16169; srov, Č. 13093. 
§ 1096, druhá věta obč. zák. (osv;obození od nájemného pro vadnost 
[neupotřebitelnost] najaté věci za trvání nájmu): náro-k na poměrné 
zproštění od nájemného nelze posuzovati podle obecn)rch ,p,ředpiso. 
o sp,rávě a nelze se ho platně předem vzdáti (u věcí ne m o v i t Ý c h); 
(§§ 922 a násl. obč. zák.) Č. 14143; srov. Č. 14505, 11965. 
pro domáhání se nár.oku na slevu nájemného lieplatí pmpadná !,hůta 
§ 933 obč. zák. Č. 14143; stejně Č. 3366. 
bylo-li nájemné zaplaceno předem, jest ,nárok ·na poměrné jeho vrácení 
náro-kem z bezdůvodného obohacení (§ 1435 -obč, Zák), jenž se prro
rnlčuje v řádné lhůtě § 1479 obč. zák. Č. 14143. 
osvobození od ptacení nájemného (pachtovného) předpokládá, že se 
nájemní předmět stal za trvání nájmu bez viny nájemcovy (pachtý
řovy) tak vadným, že se nehodí k vymíněnému užívání c. 14505 . 
jde-li o nájem věcí movit)rch, může se nájemce phtně vzdáti předem 
práva odepříti placení nájemného, nebylo-li :pgskytnuto řádné užív~ní 
Č, 14510; srov. Č. 14143, 11965. 
§ 1097 obč. zák. (lhůta k domáhání se nákladů nájemcových na najatý 
předmět): nároku na náhra'du -nákladů, vy.na.lo-žených pachtý,řem na 
p.1 o d y, které zamýšlel vytěžiti z 'pachtov&nýoh po-zemků (:náklady hno
jení, osevu a pod.), musí se pachtý,ř domáhati V' propadné šestiměsíční 
~hůtě po vrácení (vyklizení) (§ 1097 obč. zák.), a to i tehdy, do,šlo-li 
k předčasnému zrušení pachtovní smlouvy sjednané na určitnu dobu 
Č. 16729; srov. Č. 1222S, 8477, 6069, 4835, 914. 
§ 1098 obč. zák. (způsob užívání -najaté V1ěci): nájemník, jenž najal 
místnosti k účelúm bytovým, není oprávněn, nevymínil-,Ji si to smluvně, 
užití vnějších p-loch domu k umí-stění tabuJek (firmy) .plO jiného, byť 
člena rodiny, 'bydlícího s nim v 'domá,cnosti Č. 14854; srov. Č. 13'120, 
11019, 11018, 9590. . 
nájemce mU-že -postoupiti nájem-ní právo jen se souhlasem p'ľonajimatele, 
jehož so-uhlasu je podle § 32 b) knih. zák potřebí i k vkladu převudu 
n.ájemnfho práva do pozemkOrvé knihy; teprve po splnění uvedenýCh 
p'O'drnfnek vzmiká mezi po-stupní-kem a pronajimatelem smloU'va nájemni 
Č. 15725; Srov. Č. 8470, 11620. 
§ 1100 obč. zák. (nájemné) vi, též níže ,olOh. Č. 14831 II § 1109 obč . 
zák. 
zřídi'l-li vlastník pronajaté věci jinému právo požívání k ní, poSrtoupH 
mu i nárok proti nájemci na vybírání nájemného a vedlejších poplatků 
Č. 13794. . 
pokud je poplatek za upotřebení ústředního topení s'oučástí náj-emného 
Č. 13491; srov. Č. 2431, 3727, 6615. 
domáhá-li se pronajimatel zaplacení nájemného na nájemci proto, že 
po skončení nájemního poměru najatou místnost nevyklidil a vyklize
nou nevrátil, n-e'jde o placení nájemného, :nýbrž o náhradu škody 
Č. 14831; srov. však č. 1697, 9202. 13709, 15606. 
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pa,ch~}'ř zabraného statku . e:~ " 
statmm pozemkovým ,v.ď J ~uz b~la dana vypověd' z 
~e.č'néh~ převzetí S'tatk~rt. ~~fhh~ pOvmen pl-atW pachtovné až 

clen v vseohecne prospešného stav,', Y 

domceka, vystaveného družstv ebneh.o d:uzstva a čakatel' .rodm.něJ,o 
§ 27.! odst. 1 alebo. 3. zák v Dm s fma,ncn.?u podporou 
d?.mceka do jeho v.Jastníctv~_ cj J~/1923, povmný je až do 
najomné Č. 17085. P a t - ak v dome hýva _ . 
bylo-li nájemné ujednáno t 
le~ních splátek nájemného Vpo~,~:~~~é měně, ale řídila-'li se výše čtvrt_ 
meru k tuzemské měně nad ,Y' o o, zda, kurs dolaru &toupne v 
přichází toto kolísání k~rsu ~r~~~~u mez ,n.ebo k~~e pod určitou r!~
fgf~ toho, jak se kursovní poměr~U vby~~n pro~aJ1'm4 ateli, nebo nájemci' 

, . ou. 120; srov, Č. 14304' 
vyklél'd »dolarové d'Ů'ložky« o· t' , ' 
do.].arovou doloŽlku (v ,.' P ,Ja e d.o smlouvy nájemní Č. 14304 

• najemnl smJo Y) . ' , 
~~~~4~mluvců, j,ak je zřejmá ze zněníuJ~ložk~tč~~?~:atI VŽ'~y pod-Je 
§ liDI b"· , srov. c, 14120 

.. o c.zák. viz též h j. 'k' , , ' 
,n~J.lmatelo-vo. eso. za onue zastavnÍ 'PTávo pro-
kvetmy v květináčích v v , 
kým způsobem n ype~tovane obchodním zahradníke h . 
odst. 3 § 1101 o~l~~~o~~e1~9~~atl<u jest pokládati za PIO::;' ~~ ~~;~~ 
vedl-li pronajimatel pro svou- v k . 
exe'kuci na vnesené nájemcov y 0!1'atelno'U POhledávkw na nájemném 
pohJed~v:k~ zájemně POPsán/' ,;~~~:Y§, ~t~~é byly ~imo to pro t~též 
"~pokolenl z pro:dej'Orvého v'těžk, " ! 'Obc. zak, má n.árok na 
mho práva ffodle § 1101 01 Y "" na ~akla..de svého zákonného zásíav_ 
pravopIatně zrušen'a č. 16317 c. zak., tře'baze mobHámí exekuce hyl 
§ lt02 obě. zák. (zaplacení ná'e é • 
o pJ~ceni. nájemného předem ~:;. ho ~bo pachtovného předem): Jde 
:-oom najemné srážeti z p~.hled', lk Sl ,flkJemce 'P~dle nájemní smlouvy 
c .. 13645. ,ay; y, t terou ma za pronajimate,lem 
kmhovni zajištění nájemní-ho 'ráv . 
,~og:e § .110~ ohrč. zák, ,nýbrl mU~íJ~!~~e~ ,~eSltačí ~. dosaže;nÍ účinku 

, avn} kmtZt; býtI vyznačena :bud' ',v, ~ II ra~ naJemného předem 
:as

1
t
3
•
06
vmho prava pro .nárok n~ vrácen~~im po;z.n;amkou, nebo zápisem 

c, 6. ' , 'm uvene uhrady č' 13645. 
dohod . , srpy. 

, a o zatp'la<:ení nájemného- v d . 
v dohě vnucené správy pro vnuť:e .. em Je ,co do nájemného splatného 
e~e~ce ~.ahájena k vymolŽení , : , ,ne~o spra':~ve v b~z ú~inku, byla ... Ji tato 
namm ;~aJemní smlouvy a PředO:J~~avky zaJ}s!ene kmhovně před sjed
né~~ preu.:m ~. 15672; srov. č. '1~2~~mm zap'lsem o zaplacení nájem-
§ . ,04 obě. zák. (nátok na sníženi Dá .' 
n c:J e mel mimořádnou náhodou tlz'" j,~eho ~~!ttovného]): hyJo-Ii 
odu-ato mO V v'd ' lvam bytu 1 k , • uz'e za 'art SIlevu té 'č· 'ť ,. - , Jeu _ na ' ratší dobu 
.pa~d~ Č. 13667. <.I,S 1 ,najemne-ho, -kte'rá na tuto dobu pn ... 
ma-I! .p ach t 'v 't· , y.y r ml 1 ,náTok na sl ,Y 
pachtov-ru veCl; hy.lo znemožněno a1:~U' y_nutn~ _ pozadovati, ahy _ užívání 
c. y13667; srov. po-sudek :bý-v lfI'e' pon, po Jed:!1 0 hospodářSiké období 
mc. 1918, na sír. 272' a dal' jV. s. vId., uver. ve Věst. min sprav 
§§ II 09 Obě. zák (Povlnn' • . . 
nfž~ ~oz~. č. 135<# 'u §' 11~t ~~~~~~~a k vráceni "najaté Věci) viz _ též 
byla-11 JIstota určen'a k za·j.štV,' . , 
sml?uvX' yachtov,ní smlouva JVŠ=~l po:~~nnO~Íl pachtýře z pacht'Ov'nf 
vacl vymmka, neslouží jistota k zaj~:ť! ,a !lm, o ze- se splnHa rqzvazo_ 

em naroku propachtovatele' proti 
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pachtýři z důvodu, že pacht~'ř po J ozvazam pachtovní smlouvy pach
tDvan~' předmět nevy.ldidil, ll)lbrž ho dále užíval, aniž za toto bezdů
vodné užíváni dal úplatu Č. 13709, 
měl ... .Ji se pacht skončiti podle smlouvy koncem hospodáfského: roku, 
ale skončil-li se pro zásah státního pozemkového úřadu uprostřed hos
podářského roku, jeSJt pachtýř povinen nahradi'Í'i vlastníko'vi prevzaté, 
ale neodevzdané zásoby podle cen platných koncem předešlého hos
podářského roku; taktéž pro otázku, zda ,pachtýř spLnil smluvní povin
nost, aby o'devzdal určitou část pudy čerstvě pohnojenou, rozhoduje 
stav koncem předešlého hospodářského roku Č. 14767 (Úr. sb. Č. 235-1); 
srov, IÚr. sb. č. 2131, zás. rozh. č. 132 (slov.). 
nájemce jest podle § 1109 obč. zák. zavázán ,je náhradě škody, neode
vzdal-li po skončení nájmu místnosti úplně vykHzené ,č. 14831. 
pronájemce má proti náj-emníkovi, jenž podal proti výpovědi bez'úspěšné 
námItky a maTně se bránil opra,v-nými prostředky p-roti e'Xekuci na vy
klizení bytu, nárok na náhradu toho, o-č se nájemník obohatil tím, že 
užival 'bytu bez právního důvodu Č. 15606 . 
zásady § 338 obč, zák. lze užíti i ,proti nájemníkovi, kt~rý jako držitel 
nájemního práva užívá cizí vě,ci Č. 15606. 
pokud se vyžaduje nápadná n.edbalost k tomu, aby S,e proná}emc,e' mohl 
domáhati náhrady za škodu -na ušlém zisku, vzešlou mu tím, že -nemohl 
odevzdati pronaj-atou nemovitost jinému ,nájemci, který ji :najal na vyšší 
nájemné Č. 15951. 
vykHdil-,li nájemce byt p,řed uply-nutím výpovědní 1,hůty, -nechav trčeti 
ve dveřích bytu kJ.íče, ale bytu neodevzdav, jest rpronajimatel oprávněn 
dožadovati -se řádného odevzdání hy tu, 1. j. požado'vati řádné odevzdání, 
tedy i chybějíd klíče, a domáh.ati se opravy bytu č. 16337. 
v tom, že ,pronájemce dal bez řádného odevzdání -bytu a dotčení se 
zájmů nájemce, který se vystěl1Oiva!, sám provésti potřehné opravy (vy--
ma.lování hy tu), nevzda,l se nároku :ua zaplacení nájemného za: 'celou 
výpovědní lhůtu č. 16337. 
je-li .podnájemce ,podle exe,kučniho titulu povinen odevzdati podnájemní 
věc podpronaj-imateli, ,ale ode'vzdal-4i ji hlavnímu prona,jimateH, nezanikl 
tím vymáhan:ý exekuční :nárok, třebaže se dří\vější podnájemmlc stal 
nájemníkem téhož předmětu Oč. 14938. 
pronájemce jest oprávněn domáhati se po skončení nájemní smlouvy 
i toho-, aby se ,nájemce Vzdal: možnosti přístupu do. podnájemoova domu 
Č. 16585. 
má-li bývalý nájemce v držení svůj vlastní kH-č k pronájemcovu domu, 
mU-že pronájem-ce žádati, aby nájemee klíč ten pozměnil tak, ,aby jím 
ne,bylo možno, otevříti dveře pronájemcoiVa domu, ·kteréžto povinnosti 
se mťtže pronájemce vprostiti vydáním kUče maJitel1 domu Č. 16585. 
pronájemce' se nemůže domáhati určení (§ 228 c. ř. s.), že bývalému 
nájemci nepřísluší právo míti ve svém držení duplikát vrJastního- kHče 
a že není 'opráv\něn dáti- jej nikomu z budoucích nájemců Č. 16585. 
§ 1111 obč. zák. (náldadyDájemcovy [pachtýřOvy]): pokud jest vlast
ník naj.até věci, vrácené ve stavu poškozeném, oprávněn domáhati se 
-hned náhrady odhadní ceny!; k -odůvodnění tohoto nároku neni třeba, 
aby vlastník domu uvedl dříve vBe v předešlý stav na své útraty 
Č. 13504; srov. Č. 6069. 
§ 1111 obč. zák. platí pro domáhání Se ná'roku na -náhradu škody vzniklé 
protismluvlním užíváním neJen v najatých místnostech, ale i 'V dalších 
částech pronaj.imatelov,a domu s na}atou věci přímo sousedfcfch č. 15997,' 
§§ 1116 a dal. (roZVázáni nájemního [pachtovního] p<>měru): výpovědi: 
pouhá výpověď z hospodařeni, daná stát. poz. úřadem. neruší p-oměr 
pachtovní Č. 14982. 
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jest užíti § 26, odst. 1, druhé věty konk. ř., sjednal-li sice 
(pronájemce) nájemní smlouvu na určitou dobu, avšak nájemce 
hradil dáti čtvrNetní výpověd' kdykoliv za trvání nájemního 
zaplativ předem nájemné za smlu'Venou dobu nájmu Č. 15018. 
i nájemní smlouvu uzavřenou na určitou dobu lze zwšiti 
Č. 15637. 
byla-li dána výpověd' z nájemní smlouvy, uzavřené na určitou 
před uplynutím této doby z důvodu, pro :který si smluvci vyhradili 
.nost 'Předčasné výpovědi, nelze se ná'roku na odevzdání !Jeho Př<'VZI,ti. 
na,jaté věci domáhati soudním pří,kazem podle § 567, odst. 1 c. 
nýbrž jen žalobou po.dle § 567, odst. 4 c. ,ř. S., kterou lze podati i 
uply.nutím výpovědní lhUty, zejména tehdy, není-li mimosoudní vVOO'."I'. 
exekučním titulem pro nedostatek 'Podmínek vytčeu}rch v § 565, odst. 
a 4 c. ř. s., § 1, Č. 18 ex. ř. Č. 1663l. 
soudní příkaz podle § 567, odst. 1 c. ř. s. lze vydati jen, jde-li 
jeru (pacht), sjednaTI}' na určitou dobu, zanikající bez předchozí 
vědi uplynutím smluvené doby Č. 16631. 

lze vydati příkaz na odevzdání naja.tého předmětu podle § 567, odst. 
c. ř. s., jestliže by.lo v -nájemní smlouvě sjednané na neurčitou 
umluveno, že nájemce je povinen vykliditi najMý .předmět do 14. 
kvartálního měsíce, nezaplatí-li do 6. dne téhož měsíce ,nájemné č. 1 
nájemní smlouvu lze jednostranně zrušiti v}rpovědí jen v celém 
rozsahu, jen stran celého nájemního předmětu, ,nikoliv jen o jeho 
třebaže nájemce v jedné části nájemního pledmětu bydlí a v druhé pro
vozuje živ,nost č. 13940. 

pťonaj.a!-li jeden z obonu spoluvlastníků byt ve spole-čném domě, za
ruč.iv nájemci zárovei1 ochranu podle zákona na ochr. náj., a vypovi
dají...,li oba takto pronajatý byt, schváHI tím druhý spolwvlastník celé 
jednotné právní jednání 'prvního spoluvlastníka, tedy pronájem i zaru_ 
čenou ochranu, která byla podmínkou celého smluvního obsahu (§§ 901 
a 1016 ohč. zák.) č. 14360; srov.č. 11028. 

'Vyňa.l~li zákún ze své ochrany jen část jednotného nájemního předmětu, 
nelze dáti voJ ,n o II výpověd' a n i z vy Í'i a té č á s t i, a 11 i z cel k II 
č. 14465. 
výpověď nájemní-ho nebo paehtovního poměru musÍ b5rtl jasná, 
a nepodmínečná Č. 16967. 
neJde O' platnou výpověd' ve smyslu §§ 560 a dalších c. ř. ·s., je-li dána' 
c»:pro případ, že by ,nájemník nesouhlasil s novou úpravou 'nájemného«; 
proti takovéto výpovědi není třeba podávati námitky č. 16967. 
nájemce, který není členem ,obecně prospěšného stavebního a bytového 
družstva, nepožívá cO' do výpDvědi týchž výhod jako nájemce, jenž 
jest ,členem onoho družstva Č. 17138. 

§ 1116 a) obč. zák.: předpis d ru h é vět y se týká jen nájmu bytů 
'v užším smyslu, nikoli nájmu ji;ných místností (obchodních, živnosten_ 
ských a pod.) nebo pachtu Č. 15909. 

§§ 1117, 1118 obč, zák. (předčasné zrušení nájemního [pachtovního] 
poměru): § 1117 obč. zák. (se strany nájemcovy [pachtýřovy)): usta
novení .poslední věty § 1117 obč. zák. je předpis donucující povahy 
Č. 14780. 

odepřel-li stavební úřad svolení k O'bývání místnosti, jest pokládati 
místnost za škodlivou zdraví a jest užíti předpisu § 1117 obč. zák., 
i kdyby byl nájemce věděl, ja:kou mísTnost najímá Č. 14780. 
jde-li o vady nezávažné nebo -lehce napravitelné, musí nájemce dříve, 
než použije práva daného mu .předpisem § 1117 (}bč. zák. vyzvati pro-
'najimatele k napravení těchto vad Č. 15632. -

Smlouva nájemní (pachtovní) 
683 

. , 1117 obl~ zák. s oředpisem § 1096 obé. zák. souvislost ustanovem ~ _. , 
, 1 "601 . .. . 1 uvy byl-P c. J " "k' dčasnému zrušem najemOl srn o, . 
nájemník jest oprav~en ~ pTe ~ t' naJ'atá věc stala nezpůsobilou 
v užívání najaté ~~c: l:u~en tak'l ~es:~v 1~1 4634 OL U. st. ř. a č. 295, 
k smluvenému UZIVatll C 1560 . .. 

6858 Gl. U. n. ř. .. _ d' 1 c ř s) k podání opravn}lch 
kratší lhůty osmidenní (§ :J7!J, o ?\ v • náie~lce (pachtýi') domáhá 
prostředků platí i ve spor~)Ch: ~ ,;~~ ~o~~e I § 1117 obč. zák. Č. 16903. 
zrušení nájemní (.pacht?vm. ::;m o .' má-li na'atá (pachtO'vaná) věc 
§ 1117 ,obč. ~ák: pl.ah nejen. teJ~~at"estliže tél jiné ,příčiny,.,které ne
.přirozene (fysI.ck~) vadct

y, ~l~kl t~otl~n~ věci činí ii nezpůsobilou k vy-
záležejí ve fyslc;k~my ne DS a tl ' " . 

míněnému užívant c. 17271. d' . t""" (prosperitu) podmku ' ", liv jen na z arny s,,, ' . skutečnosti, ktere ma)l ~r ;: d:-O;' (nedůvěra obecenstva), neJsou 
-provoz.ovaného v naJatem p,; m;tll 

, § 1117 obč zak c. 17271. . . 
vady v.e srnysl'u .... t 10 (propachtovatelovy): ma-I! 
§ .1118 obč. zák. (s~ str.an;v prOtn~rm(peovr%nému) domu nárok 'na ,b e z
ten, kdo bydlí v byte, prOh, v:as n\.u (ov

e 
mu v.n II c.e n Ý spr a v c e 

.p I a 'Ť n é užívání 'bytu do s,,:e ~~H 1, ~hem pl~dle s, 1118. obé. zák. č. 13974; 
vypověděti .byt pro -neplacem naJemne O S , 

smv. Č. 15672., ' 'lY dčasném zru~ení nájemm sml0.u
při výkladu smluvmho ustanov;m o r ~e . : éna pro prMah s plaCenllTI 
~y pro porušení s~ll1v:ních ~slan?Ve111! ze~~ rávnÍm stvk!1 (§§ 863, 91~ 
činže iest podle zasady 'POCŤ1.yos~~ ť ~lry. 11 ~opatřBní a jest odvažo'vatl 
obč 'zák) hleděti ta.rké k omluvl ~ nemu : v 14120 

. . v '1 lé u smluvmmu pomeru c.. v , 
poměr poruse111 K ce m ',. v ,] I 'nárok na předčasné zrlls~m 
jde o změnu žaloby, VYV~.Zl1Jfl~ ~,~/az~~~lze značně škodlivého užív,aní 
pachtuv.ní smlouvy podle sl, ., : 'd ' , . z neplaceni pachtovneho 
I d " t . " pozděJ'i ph lIstnlm Je nanl I 10SpO, ars VI ~\' _ 

v 14723 ". " 1 Vll vzdávaje c. .., . " I. l' m spravcem najemm srn ou, v 

uzavřel-li povmn~ s \ nueel y , b tné míst.nosti .podle § 106 ex, L, 

se tak mléky pr~va I}a nezbyTt~at? l~ároku na z.rušenÍ nájemní smlouvy 
n1ůže se vnuceny spravce dom .' • 1449°. sr'o'v Č 15672, 13974. 

Y 'k v dem prava c ~1, •. 
,podle § 1118 obc. za, . pora ';': níkovi výpověď z nájemní 
i když pmnajimatel dal ·pra\'op}~tnť y naltem

z 
dr'lvodft. § 1118 obč. zák. 

." t "u muz" ')res o v , smlouvy k urcltemu ermm, d C Ih t' valoboll okamžitého zruse.ll1 
\ . h t o V)"povědi ' oma: a I se z ' 

nasta yc e,prve p , " na'até11O předmětu Č. 15097. 
nájemní smlouv~ a odevzd~nl 1 'i'ž v' ovědní lhCtta, má soud pod~e 
uplyne-li v dobe rozh9,d?~h SOU~l~ J," .Y~ého předmčtu 'ihned Č. 15091. 
§§ 573 574 c. ř. s. ,nandlÍ1 ,odevz atH naJa 'I' zrušuie 

' 1 . telŮ'v že pachtovtH srn OU" u , mimosou~dní projev v'propac lOV ~ "~vědí podle §§ 562, 565 c. ř. ~. a 
z důvodu ,§.1118 obc. zakk.: nle~ ,~?~porného řízení 'podle § 571 c. r. s. 
nemů'že by tl podkladem, zm e e 

Č, 15232; srov. i Č. 15074." § 575 odst 3 c. ř. s. náleží také roz-
k exekučním tiulů.m. lIvedenym v , , b. 'a'k c· 15328' 

. • lb' dle § 1118 o c. z .. . 
sudek ~ydan~ o za o eopo máhati zrušení nájemní smlouvy a vy~li
vnuceny .spravce se mu ze do 1 cení nájemného i bez predchozlho 
zení nájemního př~dmětu pro v neza,p a. ,v Č. 9206. 
schválení eXe'kucmho soudu c. 1?672, 5:0: b 'I t vané věci): 
§§ 1120-1121 obč. zák. (zcizel11 pronaJate ne ,o,,propa~l O" 't I 

", b ('rm právním jednantm): hm, ze kupl e 
§ 1120 obc. zak. (dvD ro~? ~~. I Drohačoval v nájem'ním poměru po 
domu v 'nčmž byl predmel naJml,. ~ (v d," dl § 11?O obč zák. 
d ě Čtvrtletí nepozbyl .prá'va k výpove 1 po e ~ . 

eV 13517' srdv. Č. 5986, 4285, 8219. '. 'd"h d ' 13517. 
. . \' t 'k domu nemllsí dáti nájemníku vypove I ne c. novy vas ni 
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'není podmín.kou nájemníkova nároku na plné dostiučinění, že ,,,tm,,n" 
po náležité v)/povědi, nýbrž že musÍ;1 ustoupiti novému, držite.li 
vypršením .původní nájemní doby, ať již po v)'povědi, či bez ní, 
podle dohody s ním bez výpo'vědi ř. 14582. 
poměr mezi vypo'Věděným pachtýřem a novým v'lastní-kem se řídí c 
do placení pachtovného a vrácení pachtované vě 
podle pachtovní smlouvy sjednané mezi pachtýřem a zcizitelem 
pachtované věci č. 16670; srov. Č, 5986, 13004. 
pachtovní smlouva nepozbývá zcizením propachtované věci 
nos-ti v cel é m r o z s a h u; pachtýř nepoužívá pachtované 
jejím zcizení vůči novému vlastllíku bez právního důvodu L 
§ 1121 obč. z&k. (nucenou dražbou): ,podle § 227, odst. 2 ex. ř. a § 1121 
obč. zák. se nahrazuje jen skutt:čná škoda, která vzešla zrušením ná
jemního poměru, nikoliv i ušlý zisk č. 13645; srov. č. 4495, 5705. 
nájemce, -který se domáhá náhrady škody vznik,lé zrušením nájemního 
poměru, jest povinen podle § 210 ex, ř. dO-Iožiti v při!1,lášce, že mu 
žadovaná škoda i díl'vodem i co do vý,še povstala; soudce není ,o, o'litie"C 
o tom kO-nati úřední šetření, nýbrž jest odkázán jen na předložené neb 
u soudu již založené listiny, veřejné k:nihy a e'xekuční spisy Č, 13645. 
vydražUel, jenž jest povinen převzíti V pozemkové knize zapsané -ná
jemní právo, p o k II d bude podle svého po.ř.adí uhrazeno z roz'Vrho- . 
vané podstaty, jest po knihovním vkladu vlastnického práva k vydra
ž_ené nemovitos6 oprávněn i před právní -moci rozvrhového usneseni 
dM-j nájemci výpověq', když jest pOdle stavu exekučního řízení v době" 
kdy byla výpověď dána, nade vši pochybnost jasn,o, že ,rozvrhovaná 
podstata nestačí k úhradě' nájemniho práva č. 16218. 

- o dílo: kdy jde o smlouvu o dílo: smlouvu kapelníka s majitelem kavárny 
}ze po případě ,považovati 'Za smlouvu o dUo; nároky z ťakové smlouvy 
nelze uplati'iovati u praeorvního soudu Č. 13557. 
jde o smlouvu o dílo, nikolivo- smlouvu služební, zavázal-li se kapelník 
k denním hudebním prodUkcím se svou kapelou 'V po.dn!ku žalova:ného 
za denní plat, stra-vu a byt, aniž bylo ve smlouvě usta'llo:veno, že ža
lovaný vykonává -vliv na soubor kapely Č. 14049. 
smluva., ktorou sa smluvnik zavi-azal vykoaať ,práce pre spolusmlll'vníka 
jeho a ním (spolusmlu'Vníkom.) .platenými robotník mi v riadnej pra
covnej _-dobe za zvlášť (podta vahy spracovaného materiálu) stano
venú odmenu, je smluvou pracovnou a nie Rmlllvou o dielo č. 15024. 
smlouva o převzetí zastoupení advokátem je smlouva o dUo č. 16407. 
§ 1167 obč. zák. (správa pro vady dila): též pro žaloby ze správy 
pro vady díla ,plati předpis § 933 obč. zák č. 14716, 14958. 
lhúty k oznámení vad podle § 933 obč. zák, .platí i při smlouvě o dílo 
a mohou ·býti úmluvou smluvců :prodlouženy, třebas i mlčky, na .přHd. 
ujednáním garanční lhůty t, 14958. 
Jaký účinek má na lhůtu pro žalobu ze sp'rávy o vady dUa skutečnost, 
že dOiVo].ate~ vzal dílo zpět k opravě č._ 14716, 
jde o podstatné vady dila či·nítí staV'bu (d{lm objednaný se sklepním 
bytem) neupotřebitelnou, zasahuje-li částečně do sousedního. pozemkU 
a není-li o.patřena horizontá1ní isolací, takže .nedí v sklepním bytě moŽinů 
bydletí pro -vlhkost; .Jlť;rózhoduje, že lze dotčené vady napraviti č. 16001; 
srov, č, 123. 
při zrušeni smlouvy pro podstatné vady stav:by postihuje .povillJ1ost 
vrátiti staveb-níku odměnu zaplafenou za provedeni sfa.vby také stavi
telova financi-éra, kterému byla odměna postoupena a vyplacena 
Č. 16001. 
objednatel oděvu není oprávněn ustoupiti od sml'ollvy" jde-li o vady 
takového rázu, které se u oděvu často vyskytují ,a u nichž S'iladné (po-
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br'Y' a bez znateln\rch následků) 
měrně s nepatrn\rm náklad~~l, bez v ,Job~~odním styku dov.?luj~! ~u ne
provedení o'P~avy se podle ~~z~~~án na místě vadného odevu ]my hez-
'Příslu~í m~ ,n~rok, aby mU Y " v . 
'Vadny odev c. 16226. v '1 o' ravu vadného díla v garancm 
odmítl-li rprovaděč q 1165, ob:. z:\) sá~ ~ ihned provésti požadovanou 
lhutě jest zadatel dila opr~vnl edn a I ',vunaložených i útrat snad pro-

, v' 't' '-hradu nak a II na n J 
npra'Vu a zaaa I na .. v", Ok o č 16663. 
vedeného řízení k Za]lstellI do. azu "d, svému smluvci a přesto že byl 
jestliže byl zadatel dí~a ~ám od~.fve ~~ sporu se svým smlulVcem, není 
přesvědčen o vad~ostl dl'i~ .p:~. Iz~~ate1i útraty sporu č. 16663. 
provaděé díla povmen .na ra I I lu eny' plat pro zmaření díla 

. "I b" ,,'k (nárOk na srn v . 1640-§ 1163 prva ve' o C.·, '. ., h" 16099 (dúvody). _o 
se sh~ny objednatelovy) v VIZ tez roz. c, 
u hesia: a d v o kát (odme-na). d- . d'l okolnostmi které se sběhly 

. v prove tni' .1 a ' , , t b 
staviteli -by1~ ~abrane,:o v.v' , t ritele vyzva,l, aby provede~l v~ ay y. 
na straně objeo'natele, J;stl~ze, t~n ~o~ozu koncesova,né stavebm uvnostl 
přenechal osobě vneoprav~~~~ 165R2. i2828. 
č. 14204; srov, c. 7928, ' ,Vt 1168 obč. zák, nemá vliv 
na nárok podnika~elů",:, po~l~ Plr;f;5 :~ .. ::O'l~ č. 5428. 
zahá,ieni vyrov,na,clho r~zen! c, '1-' ~d' "kodv podle § 1311 obč. ~ák. 

, . t á narok na na 11 a; -ll S • - , " 'h Jeho kominicky mllS r m - . v 'k ) ti vlastníkovi domu stOlICI o v , 
(uikoU podle § 1168 ?bc .. }3!. pro metání _ komínu nabídl a vlastmk 
vymetacím ,ohvodu, ]esthze se k vy Y 8272 
domu mU to nedovolil č. 15779; s~ov. c. kon' "'ení díla)~ při smlouvě 

( . ok na odmenu po se I I "e~ § 1170 obč. zák. nar v v • ána: tím že podnikatel z.as a uc,~ 
o dUo jest úplata dodatecne uJe~~ , 'cenu bezvýhrad-ně zaplatil 
Objednateli, jenž jej uz·nal a vyuctovanoll ,v 

č. 1409fL v' v' u·ednána úplata dodateč~ě tím.
v 

ze .po~
'esHiže je pn smlouve o dilo 1, .. II nal a beZ'vyhradne zaplatil. 
~ikatel díla zaslal ~'čet 'Úbj~~:a\~:i ~~~1 ~~lúčt~vání .přihodil,_ takov~ uj~~~ 
lze pro omyl, ktery se 'po "d kladů §§ 871 anasl. obc. L ... 
nání úplaty napadati J e:n za,pre po _ 
č. 14096; srOV. č. 4660. _ 'dodateóné ujednání, nelze mluviti 
stalo-li se Ů' ceně .doda.n~ho b .d~:atele 'tím že mu byly omylem vy-
o bezduvodném _ obohacem o Je v 4660 

.VY' ny č 14096' srov. c.· " v h 
účtovány nlZSI ce . '. v _ h ěcech o obstarávalll VseCl 
paušáLní ujednání poradce ve hn~~~~lt~d~ěnu se netýká dávky z ma
řádný,ch daňových věcí za -pevlno,: 1"'104 
je"tku a z přírus,tku nva m~le:ku c'ří~~uší ~bohodnímu jednateli jako ~-:
nebylo-Ii uiednán~ nec,? J~neho,' p o'dměnu (provisi) teprve, když, dOvSlO 

mosta~nému podntkateh na~o~ ~~ jim zprostředkovanýc4, ipozbyva ~sa,~ 
k zaplacení kupní c~ny z ~y'c d~ovaná smlouva před plněním d fl v o ne 
ua ni ,nároku, byla-ll zpros "; 13751 62574727. 
stomorvál1'a OČ. 15221; srov. c. , v " d ,'o že stavitel má nárok na 
jestliže 'hylo ve st~ve~ní s:n~o:ve b~heo~n_~in ~tavebním výhar.em stav~b
odměnu za vícep-mce, len ~ ,y", , ne řísluší mU nárok na odmenu 
nika (společenstva) vyslolvne ~h~:~eynYt'ímt~ vyborem, třebaže byly, na-
za vícepráce, které neby y sc va . dle R 1037 o'hč. zák. Č. 16877, 

, 'v dma to all1 po ~ 
řízeny stavebnlm ura e " " , ,stavebním dozorem není v ~a-
osoba pověřená (.stav:eh~lm Tybo~e~{ení víceprací jménem staveblllho 
kovémto případě oprav.nena '{ sC va 

výboru Č. 16877.. 'tu není póvinen zaplatiti inserč'né, 
_ o inserci: objednatel I,nserla 'kl;du listu v -němž inserát byl 

v ůpravě nebo v rOzsa: 1U na , 

nastaly-li 
objednán, 
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an~?o v jiných podstatn)Ich směrech " ' 
majitele listu, které by se přičil ,. otakove zrněny padající na 
měrou, že by se další ,v. v y ~a1m~rn objednatele inserátu takovou 
Pln~ ,. .., u\ere]110vam mserát,) ne hl kl' 

em 1~SerC111 smlouvy Č. 16662 ,ma o po adati za 
o O?~OVU .vIZ hesla: n o 'v a c e, smí~' 
~dpV~~~s~~Z heS'!o: ,d! fe Ten čn Í ob c hod y. 

ern pravu VIZ heslo' od. o y, • 

o rozsudím viz hes.Jo' rozho'd v.pUfCI narok (§ 14), 
. clsoud' 

~SV~joc~~cí vi~ heslo: o s voj e ní.' 
zapu]cce VIZ hesla.: mě ,n a z á Pll' v k 

POdsudnick·' k ~, v • ' J c a. 
, a." pnsj,~snosh pracovních soudu ' 
.p?dsudnl~ke, sl o-li podle obsahu smlou v~ena'leží spor ze smlO'llvy' 
IlJkatele é. 13641. ' vy o cmnost samostatného POd-

pojistná viz heslo: pOJ' i s' t e" .M " 
u, S m I u v n í. 

porubni viz hesJo: hor y. 
p~stu~~í viz heslo: p os,f u p. 
predhezná pOdle § 936 ob" , , 

s t a 'll ti b II S. c. zak. VIZ též heslo: d o I o ž ,k a ,f e b II S 

b Ir" , ! a-,~ plsemnost smlouvy určena vliJí s I ' 'y. 

zak., ze se smlouva stává skutkem t ~ ~v~,u, pjatI predpl'S § 886 oboč, 
§. 884 obč. zák. právní domněnka ;pn e )eJlf!! POdplv~~m, a platí podle 
plsem vázáni' ústní ujednání I 'teze smluv';l nechtejl býti před pod
běž-ná smlou~a podle § 936 ob~ep ~ kl ":, takovem případě ani jako před_ 
. ."' I 'C. za c 14401 
I pn srn ouvě o budoucí zátp{l}ókti (§. 983 " v . v 

claus~la r~bus sic stanti'blls Č. 14502 ,posledm veta oo'c. zák.) plat! 
nena}ehal-lJ oprávněný v roční lhútě' 9 ,v , 
nema náro:k ani na náhradu š,k d ' § 36 0.9c; :ak. na splnění slibu 
pokud jde o předběžnou I o y Pro ,nesplnem c. 14567. ' 
J .. tn'k "v, "srn Oli'Vu (§ 936 rybč z 'k) , , 
15 1 pOj'stov·ně, že svou pojištěn ' . . v .. ~ '. ' zavazal_h se po ... 

vystavena, opět v její výhradní poj·~/eah~u sven, Jakmile hude z'novu 
předběžnou smlouvu lze utvrdW ' 1~ O'vaCI o;hranu č. 14733. 
k otázce právní povahy úmlu ~ I :a~ av~em c. 15160. 
objednané zbO'ží nepůjde-Ji ~: ~I~~ ~a.ne o "to~~, 'že si objednatel může 
smlOuva, kterou' se J'eden s I ' y, vYl?emh za Jiné č. 15598. 

'I Y m Uvce z~vazuJe ,ďl' dl' mOVI Ou vec, není přípravná sml ' " a I: fU: lemu do zástavy 
příkazní viz heslo: s m -10 u ~ ouva :e smyslu § 936 obč. zák. Č, 15627. 

k' Va zmocn'lte:lská 
rtJ Ojemská viz heslo: r u k oje mst ' . 
schovaci (§§ 957 a dal. obč, zák,) viz ~~ž r "_ 

u hesla: pen ě žní úst a v y v, OyZ? c. 10386, 16606 a JudIkaturu 
- pOuze z t h v 'v , P r I r o C 1. 

o o, ze dlte odevzdávalo sv' vo 
lečnév dQl~áoncS!tl, celý svúj výděl k ym

I 
rodlcum, s '!1in:iž žilo ve SpG

co prevysovalo hodnotu toho ': h e , ne ~ev ~ISllzovatl, ze byla o tom, 
~patřenl,v sJedJll~na smlouva s~h~~a~í ~e ~~~j~ dosrtalo na výžIvě a Z3-

yla-h vec dodana tomu kd" . . . 
Jl adresát II sebe ponech~l P~j~l~í neO,~J~dnal" nelze spatřovati v tom, že 
sChovacl č. 15261, 15684.' rea nJ nabtdky nebo uzavření smlouvy 
lze sjednatI schovad smIouv t 'v " , 

telovy Č. 16521. u ez o uschovam v J a s tn í věci schova-
aydr~sát není pOvil1en věc neobjednanou ani, . 
trem, aby byla vrácena odesilateli ,d "d' opatrovatJ, ana učiniti opa
~eoprávně.ně třetí 'Osobě jež j', ,od n.] ptr.1 a ~u; však za to, vydá-li věc 
C'v.15684. ,1 eSI a e 1 odplra vydati Č. 15261; srov. 
~n bankovním depositu (cenil', oh ' • c "v.,. 
~Itum, sběrné depositum á n~,lrc . .cf~Plfl!), muze lItl o úhrnkové depo
c. 14055. aw, e ·nou uSchnvl1; z.naky těchto odrůd 
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byly-li v depositu banky u anglického bankéře vloženy jen cenné pa
píry jejích komitentů, šlo o ta.k -zv. sběrné depositum Č. 14055. 
komitenti při t. teč. sběrném depositu nepoz.byli vlastnictví k cenným 
papirům a stíhají je následky sekvestrace a desekvestrace c.n:ných pa
pírů v Anglii jako náhoda (§ 1311 obč. zák.) Č. 14055. 
prá;vní význam ukladatelova zmoc·ně-ní ye smyslu § 3 zák. č. 241/1924 
o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věř.itelů č. 16958, 17041. 
zák. č. 24.1/1924 tvoří právní domně'uku, že ten, ,kdo dává věc v úschovu 
přímo .nebo dáním v zástavu nepřímo, činí tak s vůlí zachovati sobě 
vlastnictví Č. 16958. 
b[\Jnkéř, který tvrdí, že nabyl vlastnictví k uložen)'m cenným papírům, 
musí dokázati, že se ukladatel vzdal vůle zachovati si vlastnictví k ulo
ženým papírům Č. 16958. 
pouhým vydá,ním zmocňovacího prohlášení dle § 3 zák. Č. 241/1924 
samým nezan~ká vlastn~cké právo ukladatele k cenným papírúm daným 
do úschovy Č. 16958. 
§ 960 obč. zák. (smíšená smlouva schovací a zmocňovací) viz rozh. 
Č. 13999 u hesla: promlčení podle § 1486, č. 5 obč. zák., a 
rozh. Č. 15570 u hesla: smě.n e č n Ý z á k o n (§ 22 směn. zák.). 
§ 962 obč. zák.: ,převezme-li vlast.ník SVOu vlast-ní věc do. uschování 
proto, že druhá osoba má nějaké jiné právo k oné věci, jest schovatel 
omezen ve svém vlas,t-nictví a má jako schovatel, poklld právo druhé 
osohy trvá, povinnost pečova,ti o svnu vlas,tní věc tak, jakoby šlo o' věc 
ciZÍ C. 16521. 
zrušení (výpověď) schovad smlol1;vy o v 1 a s t 'll Í c 11 věcech schova
telových nelze spatřovati v tom, že schovatel podal žalobu na vylou
čení uschované véci z exe,kuce (§ 37 ex. ř.) Č. 16521. 
dokud nebylo schovate.li soudem přímo uloženo vydání uschované véci, 
není schovatel oprávněn bez ukladatelova svolení vydati uschovanou 
vě'c výkonnému orgánu při výkonu zatímního opatření vydaného proti 
třetí osobě Č. 16661. 
učiní-li tak přece, jest přesto povinen vydati věc ukladateli, nenamí
tal-li nemožnost vráceni věci Č. 16661. 
§ 964 obč. zák.: pr;ovnzovatel autobusové dopravy odpovídá za ztrátu 
zavazadla cestujícího, -kte1'ý je odevzdal zřízenci autobusu, jestliže ne
dokázal, že bylo 'náležitě opatřeno Č. í6088. 
§ 967 obč. zák viz rozh. č. 16521 .níže u § 968 ohč. zák a rozh. 
Č. 16606 u hes.\a: s-práva pro vady. 
§ 968 obč. zák. (sekvestr): nárok vymáhajícího věřitele proti: soudně 
ustanovenému schovateli (sekvestrovi) ua vydání uschůvané věci patří 
na pořad práva Č. 15395; srov. Č. 6873 Sb. ,o. s. a Č. 4001 01. U. n. ř. 

jestliže sO!\1dní výkonný orgán dá se souhlasem vymáhajícího věřitele 
(jeho zmocně:nce) exekučně za1bavené svršky do úschovy dosavadnímu 
jejich držiteli, který se pokládá za jej.ic,h vlastníka, ten výslovně pro
hlásí a v zájemním zápise potvrdí, že přejímá uvedené svršky do 
úschovy, a exekuční soud tento postup schválí, má dosavadní držitel 
jalko soudně ustanovený -,schovatel (§ 259 ex. ř., § 968 obč. zák.) proti 
vy m á haj í c í m II věř i t e ! i nár;oik na náhradu nákladů spoje'l1)'ch 
s us,chováním zabvenýoh věcí Č. 16521. 
schovatel ustacrwvený exekučním soudem (§ 259, odst. 3 ex. ř.) má 
přím)' nárok na náhradu vynalnžeu)rch nákladů na uschované věd jen 
proti vymáhajícímu vě'řite.li, nikoliv i -proti vlastníku zabavený,ch věcí 
Č, 16669, 
je-li vlastnicí uschovaných věcí třetí oso,ba na exekuóním řízení 'ne
zúčastněná, nemúže ,se. na ni stho'\',atel ustanovený exek. soudem do-
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máhati náhrady uveden' h 'kl o '. 

podle §§ 1041 ''a 1042 yc v na adu ani Jako nezmocněný je,í"ltel 
~ 3~1, 332, 336 obč. zZ~.C·Č.z~~~6~elze tll' užíti~ ani obdobou nien.,,;., 
JakmI-le b-y,l schovatel po Y,' 

měn Q. skončení schovacíh zruseo! exekuce exekučním soudem 
ko.návanou jen pro ÚV 1 o pomeru a, o odměně za svou 
věci, ,~'Ý~rž jest 'Povi~:'; j:x~~'~~i~i ~enl16 o'Prá~'něn zadržov3Jti~' '~~~;:Ž,r:;;i 
nevratI1"'h schovatel ustano .. c. 669, 
přísluší mu ani nárok na n v.~ny d ex. "s~Ud:m uschovanou věc v<čas 
mu ~vém~cným zadržování! ft ~6~~~' adu na zadržované věci, vz'.n ;,H" 
zadržovac, právo podle §§ 970'9' ". 
gar~žÍ, kteří přijím~jí po živnos~e 7e c) Ob~d· zak.: ,pl~tí i pro majil'el. 
do usohovy Č. 14479. ns tl vozila na prechodnou 
vla~tník věci, jenž neb I I . v • 

nem oprávněn llPlatňovtiti dr~~te~ ~ J~n,ž vec~ II hostinského m,ui'ožiL 
obč: zák. Č .• 13738; srov. Č. 1~56 os2~~~ e~~7~arok podle §§ 970 a 
maJI~el pensIOnu zřízeného 'ako' d" . o 

hostum pensionu podle § 976 (13f0 m~" po. ZP~sobu hotelu 
maJttel pensionu zařízeného' o c zak. c. 14565; srorv, Č. 
zá~. za ztrátu věcí tomu kdako ,hotel 1!ení odp?věden podle § 970 
najaty již po dlouhou d~bll (8~:glOstt, Zv k,tver'ych,.se věci ztratiiy, 
hostinský neodpovídá podle § 970 b~a ~esIcm !IlvGIJ1,emné Č. 15245. 
?ostem v k a v á r e n s k' hOc. zak. za veCI uložené hc,lol',nu,'_ 
C . .1?2?4; srov, Č. 65, 19X c176~ el~ o re sta u ra ční c h 
vratIl-h. se host (obchod,nI cesht., ,723. , . 
2~ hOdm, odešel po zaplacení lIC!), ~~ry; naJarv hotelový poko' na 
pred uplynutím uvedene dob p(}~{)Je s castt svych zavazadel z Iho~elu 
don:ovní~ovi svá zavazadla k z~et do. hotelu, a o~,evzdal_li hoteJovém~ 
s vedomlm hotel" o nesem !Ila nadrazl cOž do ' 
a 1313 a) ahč. ~~: ~bavYzktl~tObstá:ráVal, odpOiVídá hoteliér 'P~~:n§§lk ~e70n 
v v,...... . ra u zav:azadla a za .... k d . ' 

p'r~clflne Souvislosti Č 16089' ' .... '- s Ů' u Jsoucí se ztrátou 
zadrzovací právo pOdle' § 970 ' St~V':, c . .1230, 994. 
vnesen.é hostem do llo'dniJku t~)bObc. ~aik. s,e vztahuje na veškeré věc,' 

, d ' re, as neJsou Jeho I t· . zasa Y vyslovené v § 471 d v as mctvlm Č, 14879 
1 v pr~vŮ'. podle § 970 c) obč: ~á~~'l Y~~7gZák. jest užíti i na zadržovací 

s uzební VIZ též hesla' , ," 
s t a t k o v Í ú ř e ,do .nP,:ca. c o v,n I v S o u d y, sml o u vak 1 
<b Y t t' 1,_ Z a m es t n a !ll ci' o~' e k t i v TI Í, 

nauralní'hI . . ' VIZ es 0.: by.f ,fl a tur' 1- ' 
- VIZ hesIo: byt služební a nI., 
dObapracnvní " '. 
dovolen" osmihodInová viz tamže 

a VIZ·tamže, . 
kolektivJl.í v' h 
,nárok na ' e IZ . eS.lo: smlouva ko.1ektívní 

, ov ,p nSt, VIZ heslo: pense . 
VIZ tez 'heslo,: pro V i s e. . 
obecní, stát:ní a t v 

;n,anci'obecnl st't'?' zamestnanci . I , ' a ni a t. d. VIZ lesla: zaměst_ 
Ob;ho dn I pomo,cník viz t'amže 
ífUcení zaměstnav 't . 
II á hra rl a š k od a e 1 e ,p Q. dle § 1157 o 'b Č. z a' k. 
v, y. viz heslo: 

IfUcenI zaměst:navatele , Y' 

~an,ce k Pojiště~ní viz hesl ~ro .~:P....rI?Iášení zaměst_ 
alnI, p'ok.ladny b,ratrsk' o. POJ'lsteul pensijní -s'oc'
SOukromý zamě t ' e. ' 1 

městna,nci SOUkTsO,~~.nec (zák. Č. 154/1934) viz ,heslo' L . z~ 

Smlouva služební 
689 

právnická osoba jako zaměstnavatelka musí projeviti vůli směřující 
k změně služebního poměru (snížení odměny) způsobem ve stanovách 
předepsaným Č, 15176 (IOr, sb. Č. 2637); srov. Č. 15194. 
nedostatek řádného projevu vůle .právnÍ'cké osoby, jak je .předepsán sta
novami, o změně služeb. poměru nemůže býti ,nahrazen projevem jejího 
funkcionáře, pokud není k tomu zmocněn, vťiči zaměstnanci, ani když 
zaměstnanec proti změně nic -nenamital a přijímal snížené požitky 
Č. 15176 QÚr. sb. č. 2637). 
kdy je tu služební Sll1louva: podstatné z'naky služebního poměru 
Č, 14646, 15511. 
pro posouzení, zda jde Q poměr služební (pracovni), je ,rozhodující, 
zda podle ujednání jest zaměstnanec povinen říditi se směrnicemi da
nými zaměstnavatelem co do způsobu i doby výkonu služebních (pra
covních), a že je zaměstn8Juci uložena osobní povLnnost ke konání 
služeb (prací), takže zaměstnavatel řídí celý provoz" v němž jest za
městnanec jen článkem v ústrojí zaměstnavatelova podniku Č. 16724, 
,pojmovým znakem zaměstnáni není, aby zaměstn3Jnec hyl' schopen fy
sicky vy;konávati 'všechny práce, jež zpra'Vi.dla ,koná ve stejném nebo 
podobném pracov,ním poměru jiná normálně zdravá osoba, a aby byl 
zaměstnavatel s to využíti pracovní schopnosti zaměstnancovy vždy 
steJně Č, 16227. 
služební (pracovní) smlouva nepozbývá své právní povahy tím, že za
městnancova odměna byla stanovena výhradně' podle množstvÍ zboží 
prodaného, zaměstna:ncem č. 16724; srov. Č. 12894. 
služebný pomer vzniká aj bez formálnej sm'luvy už tým, že zamestn-a
nec sa dal k dispozícii zamestnavatel'ovi, ktorý ním disponoval tak, 
že mu pri,kazov-al 'Prácll' Č. 14964 (iÚr. sb. č. 2481). 
,spolkový funkcionář není beze všeho ke spolku v poměru služebním, 
třeba.,že dostává za svou čin:nost odměnu Č. 13432; srov, Č. 13475. 
kdo by-i u.stanoven společníkem veřejné obchodní společnosti se Sou
hlasem ostatních společniků za zmocněnce 'k hájení jeho p-rá;y a k vý
konu jeho povinností s právem, aby si, vybral měsič'ně na srážku z po
dílu zmocnitele na budoucím zi'Sku ze společenské pokladny určitou 
částku, nebyl ve služebním pomeru u veřejné obchodní společnosti, 
třebaže věnoval podniku více práce a času, než zmocnitel byl podle 
smlouvy povinen, a nahradil úřednickou sílu a třebaže zálohy na podíl 
z budoucího zisku byly vybrány, ,ač společnost pOt léta neměla zisku 
Č. 13475; srov. Č. 13432. 
nelze předpokládati, že_ došlo k llzavření s.lužební smlouvy mezi rodiči 
a dětmi již tím, že tyto oněm konaly práce, nýbrž jest třeba dokázati 
že se taková úmluva ať výslovně ať mlčky ,stala č. 13275. ' 
z toho, že dcera konala otci zemědělské práce, nelze o sobě dovodí'ti, 
že mezi nimi do,šlo, aspoň mlčky ke služební smlouvě nebo vůbec ke 
smlouvě o konání prací za plat Č. 13;375; srov. Č. 450, 7073, 8544. 
domněnka § 2" odst. 1 vyživ. zák. č/ .. 4/1931 neplatí, jde-li jen o nárok 
dítěte proti otci na odměnu za konané služby č. 13275, 
tým, že synovec, prijatý do domác,nosti svojej tety, konal v jej ho.s
podárshre práce na základe jej srubu, že mu za to zanechá svoj maje
tok, a ona jeho práce ,prijímala, uzavrená -bola 'Pracovní smluva 'č. 17014. 
lékař, který se zavázal, že bude jménem nemoce-nské pokladny státních 
dra,h za ni a ,na její ůčet poskytovati po dobu relativně trvalou léka,ř
skOl! službu osobám majícím na ni nárok, že se při výkonu uvedené 
ShlŽby bude říditi všemi předpisy platícími pro uvedenou službu a uve
denými v ustanovovacím výměru a že se spokojí s honorářem předem 
sjednaným, jejž mu bude nemo.censká poklad·na vypláceti a jehož zvý
šení jest podle soukromopodnikatelských zásad vyloučeno, jest ve slu-

Gp-uerálni rejstříky civilní. - 44 
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žebním poměru k uvedené nemocenské pokladně třebas je 
též II jiných ústavů pokladlI1Jčním lékařem státní~ obvodnlm 
a provozuje i soukromou lékařskou praksi 'č 16872. 
podstatným znakům definitivního služebního pomeru je, že ho 
rozviazať výpoved'ou č. 15040 (Of. sb. Č. 2537). 
u?tanovc;n~ »'na doživotí« pokládá se II soukromého zaměstnance 
uJednane Jen, kdy to bylo smluvci po zralé úvaze vyjádřeno tak 
a tak zřetelně, že o. tom nemůže býti pochybnosti, že aba 
takové ujedn~n.í skutečně zamýšleli; nestačí po případě projev L""mest_ 
,navate.le, že Jde o »ži'Votní rpostavenÍ« Č. ] 3688. 
pojem »definitivního ustanovení« zaměstnance v soukromých službách 
není oh-čanským zákonem upraven č. 15365; SrQ'V. Č. 1498 3927 12359 
pra~ovn: řád)e~t j~dno~tra;nný.m prohlášením zaměstna:atelov'ým, je~ 
91u~ ne,ze ,~nkladatl praVllI vyznam, nestal-Ii se dohodou stran SOu
astl pracovllI smlouvy č. 15155 (IÚr. sb. č. 2619; srarv. č. 14078, 9145 
či s;mlouya O dHo! jde o smlouvu o dílo, nikoUv o smlouvu služehní' 
zavaz.al~b s; kapeJ~ík k denní~ hudehním produkcím se svou kapelo~ 
v podmku za.lovaneho za de-nlll plat, stravu a byt, aniž bylo ve smlouvě 
ustanove.no, že žalovaný vykonává vliv na soubor kapely Č. 14049. 
nejde o služebný pomer ,"'I prí;pade, ~eď obchodný zástup ca (aj podJ'.a 
smlu,vy) zostal samostatnyrn ohchod'll1kom a 'nedostal sa 60 do činnosti, 
ktora m.lI 'hola ~mluvou ur~ená, do pomeru podriadenosti k d'ru-hej 
smluvnej stmne c. 14989 fUr. sb, č. 250;;); srov, Č, 11768, 13156, 
~mluva, ~tomu sa smluv~Ik zaVlazal -vykonať práce pre spolusrnluvníka 
Je~o a mm (spo,l?~mluvm~om), platenýrni rob,otníkmi v riadnej ;pracov~ 
ne] dobe. za zv,lasť (podl a vahy spracovaneho materiálu) sta,novenú 
odm;nu, Je smluvou pracovnou a nie smlurvou o dielo č. 15024 (Or. 
sb, c, 2532), 
kdo,'~ dal příSfroj k .př~dvádě~.j z~~kQlvý-~h fi.lmů koncesio.náři k disposici 
a prevzal ,vsechn,Y naklady I rezl1, spOjenou s provozem biografu jest 
samosta'tny pod:mkatel č. 15289. ' 
§§ 1152 ~ž 115~. obč. zák. (mzda): u jed -n á,fl í: ujednav se zaměst
nancem, ze »P?zltky -budou upraveny podle výsledků obchodního roku 
tak, ab)' průmerný př!jem činil mi'ni'lnálně 5.000 K měsíČ'llě« zavázal 
se zam~'tJnavatel pJatlÍ1 zaměstnanci nejméně 5.000 K měsíčně 'za všech 
QI~?I:~o~'Í1, ať byl .výsledek bežného obchodního roku příznivý nebo .oe
pnZ'~:lvY'v.a vať přIkročil k nové úpravě příjmů zaměstnancovy' ch nebo 
'ilepnkrocl'l c. 13244. 

_ z to~o, že. se dělník, hlásil do práce v jiném továrním oddělení dobro
v?l.ne~ zn~Je pra.coyll1 a v mzdové poměry v něm, nelze nepochybně usou
dlÍl, ze tlrn proJevIl' mJ.cky svou vůli, že jest srozuměn i s- niž,ší mzdo 
v !om~o oddě.lení vyplácenou č. 13306. u 
dO~~O-Jl. k uiednání, _ kte:ým bylo ulTčenÍ odměny ponecháno volnému 
uvazem zamestnavatelove, neplatí ani podle § 1152' ohč 'k'~' v~ , 
mzda za ujednanou ,č. 14210, . za . pnmerena 

ujed~~nÍ zam~stnav.ateIe se zaměstnancem o placení důchodové daně 
za ne], vZ,tahu]e se l' na n a:r o tom n í přirážky k důchodové dani za-
vedene zákony ze dne 29. hstopadu 1931 č 177 a ze d 15 ~ , 
1932, Č. 120 Č. 14303 (IOr. slb. č. 2055).' . ne . cervence 

~ tom, že z~:něstnanec v ,ok:ese postiže1ném silně nezamčstnaností při
Jlmal po delsl dobu bez namltky mzdu nedal najevo způsobe k ~ d 
poch~b,n~st vylučuJící~, ~e s její výší s~uh'1así č. 15155 (:0-r. sb.1. ~1~)~ 
provadl-h stavebmk, Jenz není členem organisace uzavřevšÍ kol kf ' 
smlouvu, s.~a~bu ve vl~tní režii, může ujednati se svými dělníky ~ nli~~; 
~l~~v: č.Jl!7~~~acoVfl1 podmiinky, než jsou stanoveny v kolektivní 
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přiměřenost odměny, nebyla-Ii její vyse výslovně ujednán-a, jes.t pn 
praco;y>ní smlouvě sjednané mezi stavebníkem-nečlenem orgamsace, 
která uzavřela kolektivní smloulVu" posouditi po'dle § 273 c. ř. s. podle 
výše mzdy stanolVené v hromadné smlouvě 'pracoViní a platící v místě, 
kde stavba byla provedena č. 15342. 
poj e m a s IP I a t n o s t m z d y: odměna zaměstnance nemusí zále
žeti právě v placení určité hotovosti č. 13558, 15515. 
nemusí záležeti v určité hotovosti; zaměstnavatel mMe odměniti za
městnance i tak, že mu pOSkytuje pří.Ježitost k jistému výdělku ,č. 15515. 
mzda může zá'ležeti též v tom že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci 
příležitost k jistému výdělku, Jejž 1ze podle okolností případu oč~káv?'ti 
(,placení :upropitného obsluhujícímu personálu v podniku hostmskem 
nebo kavárenském) Č. 13558; srov. Č. 12355. 
povaha odměny za služby konané muži družkou v důvěře v je;ho slib, 
že na ni :převede část -svého majetku č. 15511. 
podpora 'V nezaměstnanosti není totožna se mzdou ani není náhradou 
za mzdu Č, 15037 (IOr, sb, Č, 2540). 
po rozvázání služebního poměru pensio.flŮ'váním nastává podle § 1154 
obč. zák. s,p I a t n o s t odměny zaměs,tnancovy všeho druhu; kdy může 
zaměstnanec žádati bilanční remuneraci z čistého zisku Č. 14291. 
při vÝiPo:čtu podle druhé.ho odstavce § 1154 b) 'Ů'bč. zák" v doslovu 
zákona ze dne 1. duhna 1921, Č. 155 jest u zaměstnance, pracujícíh0 
za úkolovou mzdu vúti za základ prů,iněrnou úkolovou mzdu, nikoli 
mzdu minimální Č. 14506; s'mv. Č. 100. 
n á r o k n a m z d u: výpočet výnosnosti podniku náleží k přípravné 
činnosti vedoucího úředníka, do ~uzby již přijatého, avšak službu ještě. 
nenastoupivšího; ,nepřísluší mu za to zvláštní odměna č. 13576. 
po dohu »vysazení z práce«, k němuž došlo do.hodo'u mezi za~ěstna-:
vatelem a zaměstnanci (závodním výborem), ne'pJí,sluší zamestJnancr 
nárok na mzdu (§ 1155 obč, zák,) Č, 13788, 
nenamítal-li zaměstnanec nic :proti vyplácení úkoJ;o'vé mzdy vyšší, než 
hyla dosavadní týdenni jeho mzda i s podílem na zisku, nemůže poža
dovati zvláště tento podíl ,na získu Č, 14908. 
mzdu vyměřenou za týden jest platiti i za dny sváteóní Č. 15457. 
ustanorvení §§ 1155 a 1164 obč. zák. nečiní výjimek ve prospěch živ
nosti sezonníoh Č. 15483. 
ujednání, jímž se zrušují necro om~zují .op-rá,;n~ní, plynoucí zaměst
nanci z předpisu § 1155 ohč. zák., jest mcotne c. 15483. 
ustanovení §§ 113, odst. 2 a 136 -vlád. na.ř. č. 15/1927 nevylučují užití 
§ 1155 obč. zák, č. 17074, " • 
v zdá II í sen á r o k u 'll a m z d u: pO'dro'bI.J-h se zal oh-ce, -byv pro
puštěn z práce, rozhodnutí paritního výboru o ,od~kodném, vy:~o~ova
rÍém z kolektivní smlouvy, která nemá ustanove.m o znovupnlett za
městnance ,do služby, pokud se týče o dodržení služební smlouvy, a 
přij.al-li rpřifčené mu odškodné, vzdal se tím veškerých nároků ze slu
žební smlouvy č. 15012 (10r, sb. Č, 2528). 
z toho že zaměstnanec po dobu ome:z:ení provozu v podniku hral pÚ'd
pom .; nezaměstnanosti, nelze usuzovati, že se zřek,1 náJro:ku 'Ha mzdu 
Č, 15037 (:Dr, sb, Č, 2540), 
vzdal-Ii se zaměstanane-c mzdy pro případ »dočas-ného zastavenÍ« po.d
n:ku pozbvl nároku na mzdu jen tehdy, byl-Ii vysazen z práce skuteč
ným' zastavením provozu, n1koliv jeho omezení!ll Č. 15037 ('Úr. sb. 
č. 2540). _,' dá' . 
za trvání služebního poměru nemůze se zamestnanec platne vz' tl na-
roku na plat č. 15262 (Or, sb. č. 2705); srov, č. 3750, 8157, 15483, 

44" 
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p r á v c sr á ž k y (z ad r že.n í): zaměstnavatel jest oprávněn 
držeti pla,t svého -?;aměstnance l1a částečně vyrovnání- své pohledávky 
ze zápůjčky, avšak jen s omezením podle zák. č. 314/1920 ve znění 
z~k. Č. 177/1924 é. 14703 (úr. sb. č. 2317); srov. Č. 9I71. 
r ů z ll. é: pokud potřeboval dělník bez s v é v i n y pro přikázané 
akordní práce delší dobu než nOl1má,lní Č. 13306. 
nelze vyhověti žalobní žádosti, pokud se domáhá placení služného i po 
ukončení jednání v !první st.olici Č. 13857; srov. Č. 9654. 
služební poměr klíčníka, zaměstnaného na zámku, jest posuzovati podle 
ustano1venÍ občanského zákona č. 14167. 
s-lužebnÍ smlouva, ujednaná s cizincem, není neplatna proto, že si za
městnavatel neopatřil svolení úřadu k tomu, aby zaměstnával cizi'ncť 
Č. 13467; srov. č. 17156, 14089. 
nedostatek svolení k 'zaměstnání cizince jest příhoda v zaměstnava-
telově osobě č. 14089, 17156. . 
odoprenie 'povolenia úradu zames'tnávať cudzozemca je príhodoll v osohe 
zamestnavatel'a; nezáleží na tom, 'že v sIužebnej smluve obstaranie po
volenia uložené bolo zamestnancovi č. 17156; stej-ně Č. 140R9. 
služebná smluva uzav.rená s cudzozemcom "nie je neplatná preto, že si 
zamestnavatef neobstaral povolenie úradu zamestnávať cudzozemca 
Č. 11156; stejně Č. 13467; srov. Č. í4089. 
zaměstnanec, jenž přislíbil zaměstnavateli určitý výs'ledek své činnosti 
(že prodá určitý po,"Čet výrobků), neodpovídá zaměstnavateli za škodu, 
il1edosáhl ... :Jj slíbeného výsledku je.n .proto, že zboží nemělo- vlastnosti 
zaměstnavatelem mu .přikládaných; není třeba, by zboží bylo naprosto 
neprodejné, s,taó, že nebylo prodejné za daných podmínek Č. 15669. 
§§ 1158 až 1162 obč, zák. (výpověď, zrušť'ní, propuštění): vše
o b e c n é: vysazením z práce hyl pracovní pomě'r jen jinak upraven, 
nůkoHv zrušen 'č. 13788, 
přihlášení dědici, jimž byla ,podle § 145 nesp. pat. svěřena .správa po
zůstalosti, nepotřehují schválení pozůstalostního soudu k z,rušení slu
žebního ,poměru zůstavltelova zaměstnance č. 14167. 
ani zaměstnarvatel, ani zaměstnanec nemohou býti přinuceni - tedy ani 
rozsudkem uznáni povinnými - k tomu, a;by v služebním poměru po
kračovali pf\oti své vůli, ale tehdy, když jeden z ,nich služební poměr 
bezpráv,ně zruší, může býti uznán povinným nahraditi druhému smluv
níkovi škodu z toho vzniklou".~, 14692 (:Úr, sb. 'L 2,298); srov, Č. 14500. 
zaměstnavatel není povinen připustiti zaměstnance k práci (§ 12, 
odst. 2 zák. Č. 244/1922)č. 14500 (!Úr. sb. Č. 2171); srov. Č. 14692. 
rozvázá,ním služebního 'poměru 'pensionoi\ráním se končí povinnost za
městnancova kanati služby Č. 14291, 
nebylo-Ii smluveno nebo 'nestanoví-li 'Pensijní nebo discipHnámí řád že 
definitivní úředník spořitelny nemůže hýti dán. do výslužby (na odpo
činek) proti své vůli, není dání úředníka právně účinné Č. 15029 (:Úr. 
sb. č. 2538). 
v Ý P' o v ě ď: zaměstnanci lze dáti výpověď (§ 155 zák. č. 221í1924) 
v době: kdy byl léčen nikoliv na příkaz ~ústřední sociální pojiŠt'ov,ny, 
nýbrž .len ,na příkaz »Zemědělské poj'išfovny« Č. 13642, 
podstatným zn.akom definitívneho služebnElO pomeru je že ho nemožnO 
rozviazat' výpoved'ou Č. 15040 (IŮr. sb: Č, 2537); sro"';. č, 12359. 
~ pouhé. sku!ečnosy, ž~ byJ~ zaměstna~c! udělena ,definitiva, neply.ne, 
ze byJ sJednan sluzebm pomer nevypovedltelný nebo vypověditelný jen 
za určitých podmínek č. 15366; srov. č. 1498, 3927, 12359. 
k otázce piatnosti výpovědi zaměstnance dané sp-olečností s ručením 
omezeným č. 15194; srov. Č. 15176. 
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, ~. st úcinná stala-Ii se doporučeným do-
výpověď služebmho pom~ru Jet" ,ěstn'ance (.jeho manželky) č. 14250 

. k rukám ;Člena domacnos 1 zam 
plsem • 14078 15458 
(Or. sb, č. 2022); 5:0V. vC' , ' hu· zaměstnavatelem stačí, že byla 
k účinnosti v~'povědl sluzebmh~l PO~edPisu poštovního ř~du oprávněna 
dodána o~obě, kter~.byla P.? ~4~~ (!Úr. sb. č. 2851). 
J'i' za zarnestnance pflJmo, utI c. 1 "d' d . na poslední I·emu známoU 

y 1 f . ove nt OplS' . 
zaměstnavat~l můze zasva J ~~~ (ÚL s,b. č. 2851); srov. Č. 14078. 
adresu zamestna:nco,vu. c, 15 d t 2 4 vlád, nař. Č, 78/1934 
zpětnou úč!nnost ~á len §§ 4 a 8, o s. a 
č. 14961 (1Uf. sb. c. 2480). 'k' ·en služehníoh poměrů, končících 
§ 8 vlád. nař. č. 78/1934 se !y a 1 

, ·d·· 14961 (úr sb c 2480). . . 
se Vy,~ove lh~l' d tavce· § 8 ~lád. nař. Č. 78/1934 ~ se ~ vztahuJe

h 
1 ~nne' 

PředpIS dm e 10 o s vY', • b I v Y p n ve den v oc ran.1 . " hz sluzebm pomer y , .' hž 
na zaměstnance, JelIC 'dniku nikoli na zaměstnance, JeJlc' 
tříměsiční lhůtě před zast~eda:l1n ~od' zaČátkem uvedené lhůty, byť se 

• b ' v r byl Vypove cn pre 8) sluze TI! pome ' . ',' • 15618 (Úr. sb. Č. 294 . 
ukon.čil teprve v o~e lhutě c. , ,,-; 78/1934 se netýká služebnyíh,,? 
přecLp~s poslední ~ety ~ 1,0 vla"d. nardo~'u 4 týdnů před účinnosti, :~c. 
poměru, uzavi'eneho prechodne I nva bn' poměr skO'nčiJ již za jeho uctn
vládního ml!řízení, i kdyby se s uze 1 

nosti č. 14961 (IÚr. sb. č'v2~8,0), vedčasné ~ozvázán1J): všeo:bec~é: 
§ 1162 obč. zak., (prop~te~ [pr meru zaměstnance se rorvn,á předcas
předčasné rozváza-m s.luzebm o po 
nému propuštění Č. 13703: dl' na adresu kterou zaměstnanec 
stačí, že propouš,těcí dOpIS bj2 ~ ~~ha~a' ohlášena' zmčn,a, měl-Ii ypo~l~ 
zaměs.tnavateli sam udal, do II " .r zaměstnavateli proč nepnchazI 

praco~,níh.o" řádu Z~IT1ěSSlate~4~~3,alr~158. '~ ~ , v 

do prace c. 14078, sro . 1 "ti nešlo-li o propustem c,lena 
22 'k c· 330;1911 'ne ze UZl, d t ny'm předpisu § za-., , h, d 'k) ze zaměstnámí je [lOS ran 

závodního výboru (jeho ná, ra' n:á~e oboustrannou dohodou č. 15602 
aktem, nýbrž o jehO' vysazenI z p , 
('Úr. sb. Č. 2943). • • d je aby byl služební poměr 
předčasné propu~~ění ~;" sluz~~ ~~~~~a(Úr.' sb. Č. 2491); sroV. 'č. 8157. 
f\ozvázán, s okamzltou ucmnos:l c. . d"' od ropuštění ihned, nevzdal 

_ nesděli'l~1i zaměst~,avatel zl~~es!n.~I~~79 u(~úr. ~. č. 2491) j srDV. Č. 219, 
__ se ještě tohoto duvodu mk y c. , 

6366. v' I. b'h poměru dělníků státní tahákové tova'rny 
k otázce zrusem s U'ze nI o 

Č, 14580, . . d ' zkoušku může býti ~rušen ihned .při na-
služeb-ni pome.r lije ~nany n~ 71) 
stoupení Č. 14500 ~~r:.. S~'. c . .z,1 dů~odem k nkamžitému propuš~ění hU,,: 
d II v,o d Y ~ r ?''P u s ~ en ~'I~I~n~e dvakráte o několik málo mmut pn 
debmka (PIanIsty), opoz 1 v 93081 

rt h kavárně č 13316' srov. c. . . d 
konce ec' v . v " • .j.' 'h zaměstnance se spolkem uJe -
by,lo-li ve služební sm!ouy.; ,ct;!~~l~;~~u~.j.ěn za tě'ch podminek, za nichž 
náno, že zaměstn~n"ec m~ze, ,~Id 'k' nelbY\ spol~k opráyněn rozvázati 
může b,~,ti pr9pus!en dst~.t~I ure áI~p~rných důvodů podle zák. č. 286/ 
služebm pomer vyhra nE: len z 
1924 ,Č. 13857. , ,y fO ustiti zaměstnance·- ciÚIl'Ce 
zaměstnavatel nent , opravne~ P grávního úřadu k zaměstnám v tu-
proto, ž~ nebylo dano I~OVO en~ s13467. , ' 
zemsku c. 14089; srov. c. 1715Y~tnanc,ovy: pro náhradm nar?:k~ 
n á h ir a dní ·n á ~ o k, Y z a mde kd si nalézti mohl nebo nalezl jme 
zaměstnance nema vyznam, z a a y 
zaměstnáni Č. 13703. 
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zaměstnanec předčasně propuštěný ze služby muze žádati ,na zaměst
navateli, aby mu .nahradi,j, co vynalO-žil na příspěvcích so.ciálního ,po
jištění, aby si zachoval výhody pojištění Č. 14681. 
podwbil-li se žalohce, by'v propuštěn z práce, mzhodnutí paritního vý
horu o odškodném vyv-ozo'Vaném z kolektivní smlouvy, která n.emá 
ustanovení o z.nov~přijetí zaměstnance do služby, po případě o do
držení smlouvy, a přijal-Ii přiř.čené mu odškť?dné, v~dal se tím veške
rých nárokít ze služební smlouvy Č. 15012 (IUr. sb. c. 2628). 
jestliže zaměstnavatel Pf.O:pustj'l, ,nemaje dů.leži~éhO- aův,?du, o před-časně 
zaměstnance a ten nedostal podporu v nezamestnan~stl, m~ze se ~a
městnanec domáhati na zaměstnavateli náhrady, zpusohene mu hm 
škody Č. 15536 (!Úr. sb. č. 2895). 
nesejde na tGm, že zaměstnanec !I1eupozornil odborov0l! nrganj'saci ,...na 
nesprávnost důvodu svého propuštění z práce č. 15536 (Vr. sb. c. 289;). 
§ 1163 obč. zák. (vysvědčení, potvrzeni o zaměstnání): námk 'n'a vy
dání vys'vědčení podle § 11-63 obč. zák ,předpokládá služební smlouvu 
Č. 14323. 
ani z ustano"ení §§ 1 a 5 z:'uk. Č. 20~!1925, ani z § 1, odst. 3 vlád. 
nař. 'č, 7111926 nelze dovoditi, soukromé právo na 'vy.dání vysvědčení, 
rneš'lo-Ji o ,poměr (smlouvu) slll'žební Č. 14323. 
vysvědčení jest urče!l1o rk tomu, aby z n:ého bylo seznati, jakého druhu a 
jaké povahy byla skutečná činnost zaměstnancova v zaměstnavatelově 
podniku Č. 14940; sWv. Č. 1162,7. 
zákonu 'nevyhovuje výraz »hajný«, užitý ve vy,svědčení tl toho, kdo ko
nal strážní službu lesní Č. 14940. 
spokojí-lL se s tím zaměstnanec, stačí ve vysvědčení o služební!l1 po~ 
měru jen potvrzení doby služby, po případě lPotvrzení, kde a Ja,k se 
skončil služební poměr Č. 15105. 
je-li trvalé .pracovní místo. zaměstnance jinde než v zaměstnavatelově 
bydlišti nebo sídle zaměstnavate.Jnva pod-niku, je potvrzení a zamě.st
nání (vy'svědčení) vydati zaměstnand v místě, kde skolllči'l jeho pra
cOViní poměr Č. 15758. 
zaměstnavatel je po' ;skončení služebního poměru v prodlení s vydáním 
vysvědčení tím okamžikem, kdy zaměstnanec požádal o vysvědčení 
Č. 15758. . 
nárok· zaměstnance na vydání vysvědčení nepatří do. konkursní pod
staty Č. 15924. 
prohlášení konkursu na jmění zaměstnavatelovo nemá vlivu ani na za
hájen.í, ani na pokra,čování ve sporu vedeném přímo pmti úpadci na 
vydáni vysvědčení zaměstnance Č. 15924. 
různé: uje,eJ,nání, jímž se zaměstnanec zavázal zaměstnavateli, že mu 
,nahradí i ztráty na zboží a ,na penězích, jež sám nezavirnil, zejména 
škodu vzniklou krádežem1 třetích osob, 'nepříší se dObrým mravům 
Č. 13594. 
různé: ujednání, jímž bylo určení odměny zaměstnancovy pGnecháno 
voIné úvaze zaměstnavatelově, nepříčí. se dObrým mravům Č, 14210. 
ustanovení služební smlouvy, že zaměstnanec, .přestoupí-li ke konku
renčnímu podniku, po,zbývá nároku na provise ze smluv, které uzavřel, 
se :nepříčí dob,rým mravům Č, 14430 (IÚr. sb. Č. 2125). 
zaměstnanec.. jenž byl pověřen zaměstnavatelem, aby mu obstaral 
II banky zéÍlPůJčku, jedná 'proti vě'vnosti a poctivosti, ke které je po
vinen vůči svému zaměstnavateli, jestliže si bez jeho svolení vymírnÍ 
odměnu (pr.ovisi) za zprostředkování zá!půj;čkYi zaplacerní takovéto od
měny nemúže :na bance soudně se domáhati Č. 14579 (Dr. sb. č. 2213). 
smlouva služební, pOdle které byI. zarněstn\3Juec l1stanDven v podniku 
zaměstnavatelově vrchním číšníkem na zpropitné a zavázal se, že bude 
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, se ne-
, číšníky a kupovati novmy, 

. h přÍl'mu připláceti ,na ostatm 
ze svyc f. ~ 14796. d tun e TI í od 
,p,řičí dobrým mravurn c. b' z a' k viz hesla: o s o j-' 

§ 105? o c. . 
směnná~ str a n ,~a k u P II í. , d ~ d hody nemohou 

s mv I o II v Xci s m'~r~~é za 'půdu nezabrano
v

u vna, zakl~o~e~ku nepodléha-
smenOll pll y zru. f' rch osob ke smenBnemu ' , 
býti dotčena prava re 1 1'f ode-
jícímu záboru č. 16~8? ku a přÍdělové listiny ne}ze POV,O.l ~o do 

odle dohody o smene ~~~zem ku bez závad a prevedem Je vv 

p 'ní záboru ,nepodléhaJ1crh? pozem ouštěcí prohlášení osob, pro nez 
psa, bili připOjenO prap, v' 'va č 163'86 
jiné vlo,žky, ne y ok zamýšlenéhO .převzetí vvec:na ,er\ 220/1922' ne-
vázla před ,poznarn: ou 'k • 3?9/1920 ve znem za. . 

, § 3'1 na:hr za' . c. "" 6 ustanovem , . , ěnou č 1638 . v b v 

platí .pro pozemky ZIS, kane sn: '(' ozh č 13999 LI § 1486, c. 5 ~' c. 
I d r prorn1lceHl r .' 'k) mlouva se 10-

smíšená viz hes a: va,. 'k 'fl (§ 22 směn. za . , s 
zák.), 5měnecny za o 
vací. 

spediční viz heslO' 

z á k o 'll.ll é (čL 382 obeh. zák.). 
zástarvní právo 

~editérská viz heslo: Z<ii sll a ~ e 1 t 
, . heslo' s,pole'cn.os ' s,po\ečnos t . 

společenska VlZ v'," h s10' společenstvo, 
společenstevní, spOle,censka VIZ e . 
státní viz heslo: s t a t. 

I 10 II v a o dílo. , J' mě.fl í 
stavební viz heso: srn v lé správa manželČina 

, . ťv hesla' manze , 
s:vate~ruI2~~'0'~~. zak.): věno'd~~r§b~~robČ. zák. Č. 16500; srov. Č. 9547, 

pojem svatební smlouvy:po e " účelem 
1618 1233 " "'d smluvcúm o dobou a 
. '". . taková smlouva, pn mz Jev o • o smlouvu, kterou 
Jest Jl J,en v' 'ání majetkových pomeru, t:, ~, 'JÍ bud' majetko
omezene usporaa v I k' svazek uspora ava 'h' bo 
smluvcL v úmyslu na manze s ~ manželského svazku same o, ane 

, ' tahy ma-nže-Iů, plynouCI z y v 16500' srov Č. 9547. 
h~~~~é v~aa.patření pozů5talé~0 ~:~~!t~~dec~ z ma~želů· ~a ~ruhé:?o ma~= 
nejde -o -svatební sm~ouvu" ~.reve ni,koE jen na dobu maifizelskeho srp 
žela 'část nemovitos,tl bez ;ryhrady, 1172 7654, 5570. v, 

lečenstvÍ Č. 16500; srov. c. 9547, 1 'a, lnění práva bytu pns!u
platnost smíru, jímž ~yl ifn ,;Ipr~~~~ :f~~!f: n~ formě notářského SpiSU 
šejíóho p-odle srvatebnt sm OU\ Yl 

Č, 13204. k u p II í 
trhová viz heslo: ,s mlo u va' ' . 

.. aste ..... ,tví na zÍlSku viz heslo: pod ,n I k. ° uc .= ( h' 16808) . 
učební viz též heyslo :, o b f c rO'~e~,~~í nic, Ú učeň vedl~ učňovSkychd ,r:.~~~~ na ,povaze u~ebm ~m o~vY cfl.v, služby v domácnosti a v hospo ar 

konal učebmmu panu 1 ve eJsl .. , 
t . bm smloUVY 

č. 13481. , f nemá vzápětí neplatnos uce,' 
nedostatek píse~rne ormy 9 . ' y 
Č. 13481; sro". c. 5672, 665 . du bylo-li její placeni UJednano. c. 13481. 

_ i učedníci mohou dostavatt mz, st ř e d k o vat e 1 s k a. 
úplatná viz hesla': d a,r, sml od:' t ~ '~:~a .něco slíbiti jen za to, že bude 

nejde o smlouvu uplatn~oku, ~ a-l~;36 
"t' s mužem J'ako druz ,a c. . 
Zll, . ' ' 'd I tl h u. , d 

uznávaCl VIZ heslo: II z !ll anI v • viz též hesla: k o n k u r s, n ah r a a 
ve prospěch třetích. S§ ~81 obě, zak,) í (ž i vo t n í). . . . 

š,kody, pOlIsten! st;Iluvifl'ká 'en právních jednaIll~·meZ.1 ži
ustanovení § 881 o~c. zák. se ,.ty ~ík~ZY na případ smrti e. 16710. 
v Ý m i a nejsou v nem upraveny pr 
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jde o platnou smlouvu ve pros y 1 ty , jitelem trafiky že mu bude nr"d~le~ 1 tf"etl, osoby, ujednal-li stát s ma s t' b" ' t' 1 e ena retl osoba ( 'I ",,, -

k 

!~, a y. Jl vyplácel určitou peněžitou '" tk v va ecny poskozenec) 
t1cmnosŤl smlouv ve ' ", v' cas tl c, 13851. 

ve smlouvě indivI'duYa'lnev pr~s'Pech, tretIho se nevyžaduJ>e aby 
y ,urcen nybr V st v, v· ' 
c ... I4663; srov. Č. 8973, 7816 6502 ~106acI, ze Je objektivně 
pn]etlill pojistky uzavřené ve' r 'v . .;, 
ráva něco n:ěniii na ustanov~nf~oj~:tnt;etrc~ osob pozbyl~ po)išťovna 

ach i. pOjlstnlk múže tak učiniti kd b e srn OliVy o obmyslenych 050'-
v. pOjIstce uvedených Č, 14663' Y Y tu nebyla obmyš!ených osob 

vmkubce poji-stk . t " třetí osoba má ~r~e: n smJ,~uhvadve v prospěch třetího Č. 1514.1'1 
. d ' ... ' a na ra .tl 5kody vzn 'kl'" '" . 

sJe nane meZI JInými (§ 881 obv 'k . I e JI porusemm smlouvy 
Sml?liV~ ,'Př.í~ého nároku na Pln~~ta ·s jen. tehdy, -nabyla-li Z takové 
v teto, c.astl c. 15663; srov. Č. 521 Q a ya-Ir smlouva ,porušena právě 
darovalll v podobě smlouv ~'. tářského spisu nenl' II' lY ve prospěch třetího nevyžaduJ'e form . ' ,_ sm ouva me' rb'" - ,y no-
]emcem slibu (stipulantem) da· z~ s 1 ~llclm (promitentem) a při ~~~ánf Č. 1646~,; srov. Č, 5646, \';;'o~c~mSlrbem bez skutečného od~= 

a II SI otec pn postou ení .. . " p~stu'~'lní ceny vyplatí ~'řeji~~~,f'V~~~~ J,~dnt?mdu z dětí slíbiti, že část 
? mys ené dítě nároku na spI-něn' 1 Vl OS 1 . ruhému ,dítěti nabývá 
I bez prohlášeni své vůle č 1646ksmouvy v ~eho pmspěch' sjednané· 
nezaleZl na tom že z.a'vaz k' v .. smv. c. 5208, 7816 9018 d ' ,,' e prevzaty' ,v .' . 

o ,,~lsen~ne postupní smlouvy č. 16468 ve prospech Ť,řetího nebyl pOJ'at 
zm. azal-h s'" pacht' v . pachtovné b yr v pachtovní smlouvě vůči r k'h ude platitikJnihovním "'t r ,P opachtovateli že jaka 

p~~,~~~'~; ~~~~~~n~~~,b n(,h~rp. ~~a~l~to~~~ée ~,~m~~rt~~ti~ !~~c~ ~~~~~~~vek, oz~ameni "' uzavřeni smlouv e arnrch ventel~) Č. 16576. ve. 
spech byla llzavř . y ve prospěch tretích o ob .. , v 

vetešnická (příkaz k epnr~d ~~j p~uz~ deklaratorní význam
S č '1 ~5~e6jIChz :pro-

tel s k á ejf VIZ heslo: sml o u . . " '" . . va zprostředkova-

zamcnt VIZ .hesla· r u k . . .' 0JemstvÍ á I zasi1at~lská viz heslo: zasilate,Í zru<a,podle § 880 aj obč.zák. 
zmocDltelská viz též hesla' a d ;v • , tel s tví bez ' , . o k a t, fal s II S 'P r o k u r t . . 

sml o II vak o m ~ ~ ~ ~ a Z u, k o :?1 i s i o ln á ř, :ll o tát 0/, ~ e dll a
z moc ' I, Z pro s t led k o vat e I s k' ' pna moc, 

ne n e c pro c e sn' . a, 
postup k inkasu V. vl, V!Z hes.lo: a. d v o kát. 

, . Cl zmoonel1'1 c. 14536 
spnleoll1k společnosti s r 'O ne o v • zák . .o spol. s T, 0'. vykQ.~ati zrn muz; kontr?J.ní právo -podle § 22 odst 4 
byl~1 závazek rukojmího a PI~~~eel1c~!TI. c, 1?121; srov. Č, 977'7, lllil9, 
~e 1 zmocnění k podstoupení záva ~~m~nl zas,tupce?1' jest třeba aby 
c, 78l7. fl S a o prseml1e Č. 15133;' srov 

stalo:1r se zmocněnI k podsto,", oní ruk . . . 
fO,rf!1e

z 
vzmká prŮ' rukojmího a Pl' . o]e~'skehŮ' závazku v p"ísemné 

by tl ,zalohou vymáhán jeru, tehd at~e l~:n za,v~e:k naturální, jenž může 
~chl~~13e3n, a to jen V' rozsahu, ;' ja:é~ ~~~fJ~~m ;a' plátcem písemně . . o' :plsemnému schválení 

§§ 1002 ~ dat obč, zák,: v !louh'" ď ., 
!an

1

cI nen'l zmocněni věřitele ve :mZ;s~~s§tl '~~zlllkay o zpoplatněnou kvj-
c', 3731.. 20,bc,_zak. k zpoplatnění 

Ul~~~~l-h zaměstnavatel se zaměstn ..,. v, v pO]lstení, pokud mají hýti Z ' am.CI, ze ... pnspevky k nemocenskému 
telem ukládány pro. každého j~J!V~?Y'l zamest~and, budou z'aměstnava-o lve 10 zamestnance .na vkladní knížku 
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a že příslušná částka může býti zaměstnancem požadována teprve při 
vystoupení ze služby, jest pasuzovati nárok zaměs>tnance proti zaměst
navateli :na vydání příslušné částky i s úraky za. nárok Z poměru man
dátního a nevztahuje se naň ustanovení § 1486, č. 5 obč. zák. Č. 13999. 
obchodn~1 úkon uzavrený menom spoločnosti s ručením obmedzeným 
_ ak bolo výslovne rečené, že sa spolOč.nost' teprve zakladá - po
kladá sa za uzavrený menom osob, ktoré sa spolčily k založeniu spo
lačnosti; zodpovednost' týchto osób riadi 5a všeobecnými pravidlami 
o s'po.Jočnosti a zmocnení Č. 14571 (!Úr. sb. Č. 2207). 
vedla-li osoba, jež není spoleóníkem, na základě dohody všech společ
níků. sprá,vu společnosti, je tato třetí osoba zmocněnkYl!1ě všech společ· 
niku Č, 14676. jde Q. poměr ma'udMní, převzal-li pe-něžní ústav provedení likvidace 
konta II Vídeňské poštov,ní spoři1elny č. 16913. 
jestliže někdo Z úslužnosti (ex officio et amicitia) převezme na pří-kaz 
druhého k obstarání věc příkazcovu, jest právní ,poměr mezi nimi po
suzovati především podle ustanoveni ohčllnského zákoníka o zmocňo
vací smlouvě (§§ 1002 a další obč. zák.) , třebas nešlo o činnost práv-
nickou, nýbrž jen o 'čilnnost faktickou Č. 17051. 
§ 1008 obč. zák. (zvláštní plná moc): ani prokurista s kalektivní pro
kurou (čl. 41 obch. zák.), a.ni obchodní zmocněnec (ředitel) akciové 
společnosti čl. 47obch, zák.) nemohou bez zvláštní obchodni plné moci 
k s.amostatnému jednání s účinky zmocnitele zavazujícími sjednati koupi 
pozemků se závazkem k jejich zastavěni budovami podnikl! do určit" 
doby Č. 16286, zda převzetí dluhu zástupcem vyžaduje zvláštní plné moci,. zněi.ící na 
druh jednání nebo na jednotlivé jednání (§ 1008 obč. zák.) , jest po
'Sauditi podle základního jednáni, jež bylo práv,n~m důvodem převzetí 
dluhu Č, 16520. bylo-li důvodem převzeti dluhu .narovnání podle § 1380 obč. zák, vy-
žaduje se zvláštní pIná moc, Z<l1'ějící na druh ,právního. jednání ,č. 16520. 
plná moc toho obs.hu, aby zmocnčnec zařídll, co za dobré uzná, i kdyby 
k tomu bylo zapotřebí zvláštní plné moci, nevyhovuje předpisu § 1008 
obč. zák. č. 16520; srov. Č, 4792. _. 
§§ 1009, 1012, 1014 obč, zák, viz též rozh. č. 15374 u hesla: k o m i
sionář, Č. 15570 u hesla: směne-čný zákon, L 16628 u hesla: 
smlouva zprostředkovatelská, č. 16529 u hesla: po-

što.vní spořitel11a. jestliže zaměstnanci se zaměstnavatelem ujednali~ že příspěvky k ne-
mocenskému pojištění, pokud mají býti! z~praveny zaměstnanci, bude 
zaměstnavatel ukládati pro ka'ždého zaměstnance na vkladní knížku a 
že mohou uloženou částku požadovati' při vystoupení ze služeb. neplati 
o nároku zaměstnanců proti zaměstnavateli na vydá.ní příslušné částky 
s přislušenstvim předpis § 1486, č. 5 obč. zák. Č, 13999; srov, Č, 9826. 
vedl-li ten, kdo l1enÍ společník, podle dohody všech spo.lečníkťt -správu 
společnosti, jest každý ze společníků oprávněn domáhati se vyúčtování 
jen na něm, nikoli však na některém ze společníků č. 14676. 
po.vinnost zmocněnce k vyúčtorvání podle § 1012 obč. zák. není splněna 
již tím, že vydá zmo,cniteH doklady, jež má v rukou, nýbrž musí mu 

předložiti řádný úče1 Č. 14676. 
to,. že zmoonitel může .kdykoliv nahlédno.uti do obchodních knih a do 
jejich ,přiloh, nezproMuje zmocněnce povinnosti k služení řádného Mlu 

č. 14676. mandatář je povinen vydati mandantu užitek z přikázaného. jednání te·· 
prve tehdy, až se jemu samému skutečně dostalo tohoto U'l:itku Č. 16913, 

I 
I i 

, , 
I 
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vznikla-li povinnost zmocněncova k ,.... 
po pOvole.ní příročí oeněžnúnu ústavuvYnaea:,ld~lZ1t~u I zn:'0~nit;li teprve 
povmnosti odpovídaJ{tího předpis § 5 "'k ~ 12~za ova~1 naro~u oné 
zmo'cněnec kter' v ó V' 'v za. c. /1924 c. 1691::1. 
za něho P'řihláŠfu.p~ev:\:~š~~fl z?mestnaHci .. z~vazek (příkaz), že podá 
č: 1~5/1931, odpovídá p~dle §' ld~r2ekobgen~1~n1ho vpojištění . podle zák. 
mteh n~splněním příkazu Č. 1-6708. . za . za skodu vzmklou zmoc_ 
pokud je vedou ci prodejny (lili 'jk) t " 
kupiteli motorového . a y au omobIiove prodejny odpovědo' 
jížděnJ vozidla č. 156~,~zldla za nezdatnost šoféra, kterého určil k za: 
zaměstnavatel který d'! v t . 'v, v. 

pečné jízdě ~otorov\'m a V~:i~l~S na~c! zvlast~l y~~k~~ k zvlášf nehez_ 
hání Se zaměstna" . m pf"es varovam ndlce vozidla a zdf1i~ 

~~?~~{ r~~~i~j~~íih~P~~{d:l1:o":nrn:~tl~~~cin~~:~~ ~a1s~!~ ~~y:;~';~ 
J~e o škodu utrpěnou ex causa mandati (§ 10 ", . 
nen-ec kopnut koněm kd " ,'V" 14 obč. zak.), byl-lI zmoc-
žené -Pvožárem . .přip~;l~1 ha~fcin~ ~~~~~~ld:YčzV~ majitele usedlosti ohra-
zmocnenec ma podle s; 1014 b" . .' 7051. 
mu z nebezpečí' § o c. zak. naro.k na náhradu škody vzni-klé 
splniti příkaz' ,~eJ:a~~~d~jemll-~el nutně vydati, chtěl-H řádně a úspě'šně 
škody Č. 17051. ' z a zmocněnec mohl předvídati mo:ž-nost 

§§ 1016, 1017 obč, zák. viz též mzh, Č, 14230 
Vlastlllk automobdu neschválil mj"k '. . 
odsouditi rozsudkem 'r.o z >:k' c, y pOJIstnou, sml?uvtl tím, že se dal 
jistné smlouvy o OdP~vě-dn~~'~í~nl ·~.v~~p!aceHl '~oJI~,tné, prémie z po
bou bez řádného zmocnění a d.,fOlltS, eOl, v byla-II sl~dnana jinou 080-
Č. 13246. ' a e lm, ze dopustIl veden-Í exekuce 
jestliže jeden ,ze spoluvlastTlíkú dom ' 'I 
zaru '!' •. " - u plonaja byt ve spolec'ne' d • 

ev najemcI zar.oveň ochranu podle zák m ome 
p,a~ ~b~ ta~t? pronajatý byt, schválH ti-m' o oc~r. náj., a vypovídají 
.p:av~! .Je;dna-nt SPOlUVlastníkovo Č. 14360 druhy sp.oluvlastník celé 
zamysli_li zmocněnec obstarat· ~ ". . 
tom bez příkazu nebo ro,ti lro~ec z~ z:n.ocnttele, avšak jedná-li při 
oJ;jektivně věc za zmoc~itele PleJ~,~!n,~ :vuh zmocnit;!~vě" neobstarává 
nencov,o jednání č. 15614.' y ten dodatecne schválil zmoc-
smlouva uzav,řená bez nutného usne ' . 
~P'O'lek zárvaznou tím, že zboží b I senll,vY-bo,ru .sp?lku, se ·nestala pro 
jeho členy spotřebová'no a 'ř yo zas ano. na Jmeno spOlku, že by.Jo 
tak s výslovným neho m!čk p vedsedo~ s'P~lku zaplaceno, nestalo-li se 
::mdle s.tannv k projevu vůře P:;g~~~\~~~~~m souhlasem vý-boru spolku 
Jednal-JI zmocněnec S třetí osob " c . .16176. 
že jedná jménem zmocnHelo, ,- ou Jme~em ,vIast,l1Iím, aniž--dal najevo, 
zmocniteli Č. 14629; srov. Č.vr~7ťe~~~~kci_ tlm na-rok třetí osohy proti 
~do 'se, il1ep.rávem d' I ' " ' 13054, 7539. 

• o v • vy ava za zmo'cnence jiného 'Úd 'd' d • 
plSU obcanskeho zákona o náhrad v >:k d . :~" pOVI a po Je pre-d-
-statek zm.ocnění při ujednání smlouev s o y" jesthz,e .poško~en,,~mu nedo
~oZOr.nostl nemohl býti nr<Íipadn' " 14~~b nebyl znam, am pn oby'čejné 
trebas písemná plná moc z ~, c. . 
nému sjednání '(uzavření) ~~I~€'ncorv'a nebyla v~mezena, ,nedo-šl0 k plat
daná ,plná moc jejíž rozsah bY'luvY~1 by~a-h ,pn" tom překročena ústně' 
§ 1020 " ' , srn UVCI znam c 15489 

obc. zák (<>dvo1ání)' odv I' , ' , 
nIho pří.kazu neopravňuje hankU b o ar" v.rOSUd neprovedeného výplat
peníze převza:té od zmocnitele k ~ý.~l:t?z:'a 1l~5~3udu (§ 1425 obč. zák.) 
§ 1021 obč. zák (vý • d')" , ; c', ' 
vůči sobě na- ':, pove,: jake ma -nar:oky advokát a jeho klient 
čením Převza;;hbe';;Úav~,:ol~4g5~dvokát klientovi plnou moc před S~O'ft-
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§§ 1022 a dal. ohč. zák. (zánik) viz též rozh. Č. 16428 li hesla: 
s -ID 1'0 u vaz p ,r o s tře d k o vat e I s k á a heslo: k o n k u r s. 
jde-li ° dokončení jednání, které by.\o zapoóato za opatrovancova života 
a jež nelze přerušiti bez zřejmé škody pozůstalosti, pa. příp. dědiců, 
nezaniklo smrtí opatwvalOlcovoU opatrovnidví a veškerá činnost opat
rovnického soudu Č. 14402; srov. rozh. Č. 3051 Sb. n. s. a rozh. Č. 3931 
a 5027 OL U. n, Ť, 
úmrtím osoby, ,které se týká řízení o zbavení svép-rávnosti, zaniká zmoc
nění dané :právríímu zástu.pci Č. l6015; ,srov. Č. 12777. 
neplatnost zmocn-ovacího příkazu .!lIa pří,pad zmocnitelovy smrti (man
da·ntum post mortem, mortis causa) č. 16710. 
v § 881 obč. zák. nejsou upraveny příkazy na .případ smrti č. 16710. 
zůstavitelův příkaz, aby bylo _po jeho smrti naloženo s :pozůstalostnLrn 
jměním (jeho částí) ve prospěch ur.čité osoby, ,není .platný č. lEn 10. 
plná moc daná pro zastupování v _nesporném Jíze-nÍ zaniká smrtí zmoc
nitelovou vyjma phpady uvedené v § 1022 obč. zák. Č. 17141. 

zprostředkovatelská viz též mzh. Č. 14579. 
nejde o .příkaz k prodeji (§§ 1086 až> 1088 ohč, zák), dal-Ii vlastnik 
nemovitosti 'zprostředkovateli příkaz, a:by prodal jeho 'nemovitosti dobro
volnou draž,bou, za c-Ož měl dostati určitou provisi z prodejní ceny 
Č, 16628. 
odměna (provise): pouhým oznámením adresy přikazateli jíž známé 
nevz'niká zprostředkovateli nárok na 'provisi, třebaže se :přikazatel za
vázal zaplatiti provisi í tehdy) když mu zprostředkovatel »nabídne věc 
známou a on (přikazatel) jeho činnost v tomto směru neodmítne« 
Č, 14718, . 
smlouva z:prosUedkovatelská, kterou zprostředkovatel sjednal jako p o
k r a 'č o v á n í úplatné či,nnosti zprostředkovatelské, pokládá se za 
úplatnou smlouvu, nebyla-li odměna výslovně vyloučena č. 14821. 
nebylo-Ii jinak ujed.náno, přísluší samostatnému podnikateli (obchod
nímu jednateli) nárok na Vťovisi teprve, když došlo k zaplacení kupní 
ceny z obchodů jim z-pmstředkovaných, pozbývá VŠHk na, ni ·nároku, 
došlo-li dův,odhě před plněním k stornu smlouvy č. 15221; srov. ,č. 6257, 
4727, 13751. 
úředník, zmocněný k ,prodeji automobilů, může slíbiti platně a závazně 
pro prodávající firmu p-rovisi za z.prostředková-ní prodeje automobi-Iů 
Č, 16129, 
zprostředkovatel, kterému 'byla _ slíbena odměna za jeho námahu s pr.o

. dejem domu a s obstaráním zápftjčky, jež měla umoŽ!niU prodej domu, 
má nárok .na ,odměnu pOLI ze tehdy, došlo-li jeho přiči-p,ěníin skutečné 
k vyplacení zapůjčených peiI.ěz č. 15276; sr,?v. 'č. 8099,9054, 1372. 
není-li :s-mluveno něco jiného, muže .příkazce (komitent) padle své.h,} 
volného uvá'žení odmítnouti uzavření ZlpfoOstředkovaného právního jed
nání, i když zprostředkovatel nalezne takového kupce, který jest ocho
ten ,spl-ndti veškeré podmínky ,příkazcem stannvené Č. 16501. 
zprostřed-kov,ate! má nárok na odměnu jen tehdy, jes1liže se mu iednak 
podahlo umožniti uzavření dohozeného právního jednání, vytčeného ko
mitentem j,ako žádaný výsledek, jednak, že se smluvcí onoho zamýš1e
něho právního jednáni skutečnč o něm závazně shodli, třebaže poté 
nedoj-de k skuteč'nému formálnímu uzavření smlouvy nebo že smluvci 
od smlouvy odstoupí Č. 16501. 
zánik: nebylo-li umluveno něco ji.ného, nezaniká zprostředkovatelská 
~mlouva smrtí toho, kdo dal příkaz k z,prostředkování Č. 16428. 
po smrti pHkazatekwě .přecházejí všechna práva a povinnosti z uve
dené smlouvy, zejména závazek- k placení zpmstředkovatelské odměny 
(dohod-čí 'Pro vise) na dědice přjkazat~lovy Č. 16428. 
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různé: splnil-li příkaz ce závazek ze zprostředkovatelské z;~:~~ř:~t 
dříve, než se dostavila rozvazovaCÍ vými,nka, pod kterou bylo 
kované ujednání (koupě) uzaw.řeno, nevymíni;v si vrácení toho, co splnil. 
kdyby se rozvazovací výminka dostav:ila, nemůže se, když se rozva':' 
zovací výminka dostavila, domáhati ·na zprostředkova-teli, který měl ná
rok -na odměnu za uskutečnění koupě, vrácení placené ,částky ani 
§ 1431 obč. zák .• ani podle § 1435 obč. zák. Č. 13854. 
je-li z okolností případu zřejmé, že neměla hýti pmvedena dobrovolná 
dražba, neodpovídá zprostředkovatel za škodu, .když jeden z, uchazečů 
s'vou nabídku učiněnou rpři soukromé dražbě nesp}nil a neuza.vrei s vlast
níkem nemovitosti kupní smlouvu č. 16628. 

Smluvčí soud viz heslo: h Ů' 'll i t b a. 
Smluvní pojištění viz heslo: poj i š t ě 'll í sml u v .fl í. 

poku:ta viz hesle,: pokuta smluvní, zaměstnanci soukromi. 
zákaz zcizení a zavazenÍ viz heslo: z á k a z z c i z e fl í a z a vaz e Jl í. 
soutěžení viz heslo: ob c hod ní p o moc n í c i (§ 36 zák. č. 20/1910 ř. z.); 

Smrt manŽela z a s por u o r o z I u k II man žel s tví viz heslo: r o z I II k a . 
manželství (řÍzení rOi'h. č. 13293, 13495, 13579), 

Sňatek viz též hesla: náhrada škody (§ 1328 obč. zák.), neplatnost 
manželstvÍ, smlouva svatební, věno, zas:noubenL 

za »příslušného duch~)Vníhn sprárvce« ve smyslu § 12 zák. Č. 320/1919 nelze -, 
pokládati toho, kdo 'nemá ,podmínky, které by ho ,podle ústavy (česk;o'~-' 
slovenké) _ církve biniIy zpi'tsobHým, a'by hyl jmenován farářem nebo po.: 
mocným duchovním správcem, třebaž_e jest c í r k v í ustanoven duchovním 
správcem ť. 13309, 
ten, II koho neJsou podmínky pro jmenování fa.rářem :nebo pomoc, duchov
ním správcem podle ústavy církve, nemůže ,býti anI platně delegován přÍ~ 
slušn)·m duchovním sp-rá'vcem k přijímání slavnostního přivoIení ke sňatku 
Č. 13309. 
- manželství, uzavřené na Slovensku, ne n í TI e pIa tn é proto, že při pro
hlášení přivolení k manželství -nebyl přítomen' :přísežný zapisovatel, ži-Iy-li 
strany od uzavření manželství .po jeden rok spolu jako manžel a manželkaj 
domovská p'říslu~-nost stran tu nerozhoduje ,č, 13932. 

Snížení kupní ceny viz heslo: spr á v a p r Q. vad y, 
- pachtovn,ého viz hesla: smlouva nájemní O pachtovní, 

op a c bto V·ll é ho. 
- výživného viz heslo v Ý ž i v Ifl é, 

SOciálni poji'štění viz hesfO': poj i š t ě .fl í s o c i á'1 n í. 
SOciálně- pojišťovací ústav (§ 31, Č. 3 zák. o ochr,_ 1?áj,) viz heslo: och r a·n a 

nájemců (rozh. č. 13359). 
Sodovkové láhve viz heslo:'s,outěž nekalá rozh, Č. 17044 (IÚr, sb, Č. 4008). 
Solicitátor advokátní viz hesla: ad v ok á t (odpovědnost rozh. Č, 16168), P r a~ 

covni soudy (§ 23'). 
Solidárnost závazku viz též hesla: po ji š t én { s m In v II í, pe us i j ní, s o ~ 

cj á'1 n í, smě n k a, s p Ů' i e ,č e n s t v i s t a t k ů, s p o.I e č'll o s t 
(§ 1175 obč, zák.), v Ý měn ek, v ýžJ vn é. 
p- o- s ti ž 'll Í n á r o k viz heslo: p o s t i fl r o z vrh o v Ý (§ 896 obč ... 
zák.) rozh. Č. 17076. 
zažalo:Yalo~li několik žalobců -dělitelnou pohledávku, rozhoduje podle 
§ 502, odst 3 c. ř, $., pro otázku přípustnosH dovolání výše podílu při
padajícího na každého,- z nkh Č. 14817, 
nepřípustlllost dovolání žál o v a ri Ý c h, jestliže byl souhlasnými roz~ 
sudky vyloučen 'ze zažalované pohledávky sOllidární závazek žalovaných, 
takže ani u zažalovaných pohledávek ,proti každému z nich, ani u vzá
jemných pohledávek, namítaných k započtení, nejde o částku převyšu-
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I '1 v, tnost dovolaní pro 
.' , -evisní hranici a odvolací soud nevys OVl' pnpus 
]lCI ,1' 'd t' v 16364 ásadní význam rozho nu 1 c. . 
Z • "ry dělitelné Č. 13512. , ol 
pokud neJsou cenne papI v' t' nezletHém sy.nu ,oemůze ec 
domáháno-li se ž~-l?bOU pinem na tO c~ ~rl1 a jest dítěti z'Hditi kolisního 
zastupovati Inezletileho syna v tom o P 
opatrovníka ,č. l~17q. .' fodateli zaplatiti poplatek z .převod~: 
zavázali~li se kupl tele nemovItost: P v h 'kupiteJich aby zaplatJh 

. ' domáhati se na vsec ' , 't I' 
J'est prodatel opra:v,nen v d tr'ebas někteří z kUpl' e II 

" d ďl v -poplatek z prevo ll, ' lOď ' bernímu ura u ne 1 ne ' v Y· d "ci a nebylo smluveno so 1 arm 
zaplatili již část pop}atku, na -ne pnpa aj' __ 
zaplacení poplatku c, 14316, ',v b' ú ... az který postihl chodce 
kdy odpovídá majitel dŮ',?~ ,~e~I1~:b~l~ ~~:clle;m 'a upravena č', 14~34~ 
před jeho domem na

v 
UhCI, ..lez 'k . ní hmotněprávní usta'l1oVefl1, ny,?.fZ 

předpis § 891, tře,tí ~eta. ObCk't z~ 'b llf platný v době 'Vydáni abča:nskeho 
obsahuje procesm predpls, ery Y . ák k c ř s Č, 14367. 
zákona a zrušený člá~kem I, odst. 2d u~Zfd:í Ikupit~li 'ne~Úllflě 'za škod~ 
spolUVlastníci rproda~eh? po~e~u s~ťouvy 1 jde-li o jednot!lOU kUP~~ 
vpůsobe·nou nedodrzemm UpUl, ob v nezávislé koupe pozem 
smlouvu o něm a ne o oddelene, na se, 

Č. 14~94. v" t I' blízk)"ch příbuz;ných zcizitelových, ručí za cely dluh 
někohk preJlma e u, 
'nedílně Č. 14395, v . . , ' rávněn namítati k započtení vzájemnOU 
solidární spoludJuznlk nenl Ol~. v 14423 
pohled.ávku druhého spo~udluzn,lka cÚdáfini~u spoludlužníkovi, který za
účinek postupu věři~~lskych pra~ S? , ,v'padá materiálně. na druhé spolu
platil vě'řiteli i onu cast dluhu,' era pn 
dluž,niky Č. 15170; srov; Č, 16553, 1 dluv'níků převzetí dluhu povinného 
jaký účinek .má na zava~~k spo ~e'vz'ššího podání Č, 15616. 
(exekuta) vydražitelem sraz~ou zl 'v j ~ti obecnomávní k zaplacení .po~ 
závazek Slpoleč,níků výdělkove spo eC~·~t" : věc 'i ~espolek jim l1áležející 

, .' ďLny' jde-li o POJlS em , 
jistné -prem1e le U'~' ,', .', _., 'll ' ._ k na plnění z poji-stne smlouvy na 
proti škodám, a Z,~Vl'Sl,~h J~J1:: ?a~~046, , v 
zaplacení. cele popstne p~~mH:.~. stou ení usedlosti doživotní vytnenek 
'J. estliže Sl mafllzele vymmth pn t:0 ,~ v r,edělitelny' lze z toho usu-

• "d'j't I ' v'~teč-ně a prevaz ne .' , v 16387 'rov částecne e 1 e ny, ca~, t',·, d' k J'inak dělitelný oh c. ; s , 
z,ovati na úmysl o nedl1nos 1" ave 
Č, 7317 OL U. :n, ř.., náhradu škody jen proti jednomu ze 
vzdal-li se pO,škoz~ny }l~r~k:, (t~k řečené subje.ktivní osvobození podl~ 
solidár.ně zavazanych sk? cu I' . na J' eho nárok na náhradu cele 

b " 'k) nema to v IVU am t'V' 'vo §§ 894 o' 'c, za . " ., v ,'.' skůdci ami na pos l'Zm pra 
škody pr,oti druhému .gol~,d~r~e zm a:za~~~;enému oČ. 1657Ó. 
druhého ~ůdce!, n~hradl.i-h s~~~~ufooso poměru věřitele k několika, so~ 
exekuční titul, Jl~z. ~ylo roz ěnečného rárva, nemá výzfl:aom pífavm 
Iidárnim spoludluzmkum ~odle sn~ 'IP duo proti ostatním spo:lu
moci i pro ·nárok některeho z mch .na na ua 

dlužníkům Č. 16553, v k ,vkolika spoluvýstavci nezakládá obecno
pouhý podpis b.!a!l1kosm~n, Y ~~ k '10 závazek vzniká tu jen teh:dy, 
právní závazek spo-ludlu~nlCkYcÍ i~ o:Jm .předchozího ujednání, že pod
je~H podpis na blankosmence í? H;;espolurukojemství příjemce smenky 
pisatelé převezmou 1. zv, zaS rene 
Č, 16622; srov. č', 3669, ~307., ' ", nahradil třetímu poškozenému 
vlastník motoroveho vozldl~! k~ery sa~n 'm motorovým vozidlem, jest 
celou škodu způsobenouvp~l stretuB) ~ jeho řidiči vlastník druhého 
opífávněn ve sporu, v Ifl.:m,z s,e :nj ,n~:mu vzniklé škody namítati k za
motorového v?~jdla ,~omdáha na~ra ~,l třetímu která odpovídá vzájem
počtení onu cast nahra y vyp. ,~~ene ';!' y 16868 
nému poměru zayinení obou nd1ců na srazce c, . 
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když pojistitel zapIati.l za sOlidárního ~poludl v, 'k ' 
proti ná~ledkům zákonné odpovědnosti ~ vk' llzn~ a) ktery byl 
k jehož zaplacení by.l za-v' " . _ .~Y9s. Qzene třetí Qsobě 
máhati na nepojištěném s a~f~dl1 ~ep'OJlst~ny sPo'hldlužník, rnŮ'že se 
tohoto spoludlužnfka POSiOU-pil ~.zmK~.v~vah;éldy podílu připadajíciho 
nárok pojistiteli Č 17076' - ~ P40J1S eny spoludlužník svůj pm;tiž'nfi 

Souborné dílo viz hl. o' , ~rov.~. 461", 7731, 13272. 
SOUd: obsazení :80. P~,v~dSke p·ravo rozh. č. 15198·(;or. sb. č. 

_ rl' ) e h o VIZ l1eslo: z mat e ,č.n o s t (§ 477 v 2 

g ~ í~; ~ ~~ ~lS ~~~ dtcae
m 

~i~. heslo: směn e č n é ři z ~,n\ 
vaz a n o s t viz tam ž e. 
dovo~cí! o~volací viz hesla: d o- vol á TI í o dl' . 
exekuCOl VIZ hes,l.a: e.x e k li cep ~, ,I '~ , v o ~ n J. 

konku~sní. viz.heslo: ko'nkur~, rIS, usenstvl. 
krajský C1Víhu v Praze viz hesl. ~'I v 
opatrovniCdký, poručenský vi-z ~'e~:.l so.~: ~ rOoSv\ i k' 

5,0 tl' . ., Cly, por Uče fl s k Ý 
pr~c?vní yiz ,heslo: p ra c o v n í s o tl d r 
reJstřlkovy VIZ -heslo: reJ· s t ~ , k j. 
rekursu' , hrl . !, 'VI,Z eSllo.: stížnost. 
roz.hodcl Vl'z heslo; ro z h od Y' d smlu v. , h C J S o U VCt V.1Z es.Jo: h-onitba ' 
trestní vi~ ~es.Jo: r o z s ude k t r e s tll" 

- vy~OvnaCt VIZ heslo: vy ro v fl ání I, 
Soudce VIZ heslo: s y fl d i kát TI í od p 'v d 

laik: jde o vadnost řízení nasta'la-fi ve v, n o. s~. 
v ~sobě- -soudce laik~ a neb la~' nz~_nj ~red ob~h?d~ím soudem 
proJednán.a č. 15177 Y II Vec pred zmenenym senátem 
změna v osobě S'oudce laika dl' '" 
tečnost Č, '14931. za o. vo aClho nzení neodůvOdňuje zma-

- Vyloučený vj,z heslo: v y I o u ,v , 

Soudcov;s.ké privilegium podle § 6 d ce "TI I ,s ~ II d c e. _ ' 
,.advokátů). a: IV. r. VIZ hes'lo-; advú.kát (zápis do seznamu 

SOUrdnikkat~jCe~áfs.ký asistent viz heslo: syn d i kát .ll ' 
Ouusar VIZ hes:lo: !fl o t á ř 1 od P o V ě dln o s t. 

pr~zdn!ny viz heslo: P' r á ~ dni ll' y S,o u d, ' 
smlr VIZ heslo: smí r n 1. 

Úře"dnfk vilZ heslo: s y 'llI d ik á t n í o.d' v 

Sluzbsao~~~~~ná (zák. č. 57/193-1) '~i~v~~s'~o~s~'Ůmoc,ná služba 

Soukromá Obžaloba na ochranu cti viz hl.. " 
Soukromí zaměstnanci viz heslo. v e~ o. ad -: o k a tnI k on c i 'P i e!fl t. 
Soukromý účastnfk "viz hesla: a~ tZo ammo~bsi J ~~ n, c; ,s, 'O u k -r om L 

, pro 1J11 c e,n i (§ 1497 obč.zák.). y a" o n (§ 6 a) autom. zák.), 
- v~a10bCt;..VIZ heslo: s y adi k á tn í -o d. o věd n 

Souloz. soulozl ve smyslu § 163 ob-" 'k' P "o s 1. 
může vésti ,k oplodnění' že,n c: ~ů:.. Je . ~ak~,:y . ukon. pO'~lavnI1lO 'žirvota, který 
orgánů mUže a ženy vůbec ~ba· ze 61

, ~Y.~l '1 pkekoltv spojení pohlavních 
Soupis majetku (pohledávek) viz 'hesl 1 POtU J

t 
Jejich dotyk č. 16999. 

Po 'tal t· o. s a - zus OSl viz hesla' inventá v , • o 

Soused viz též, ~esla: na,bYtí vlaS:'t~iťtOvzíu~talost~í, pozůstalo.st. 
(§ 858 obc. zák.) sousedsk. . (§ 418 ollc. zak.) ohraze,ni 
vyvlastnění.' e pravo, stavební řád -pro -Čechy, 
kdo byl· obeslán k stavební ko '. . 
zastavěti" a dal souhj.as k zammy,1~:e' J~ko.tsOb~sed. pozemku, který se mél 
o cizí rl. k ~ v ne s,av e maje mylně t'·d , ' . ',!--'ozeme, ac slo ve skutečnosti . h '" ." za o, ze J e 
.namlte-k, k nimž jest ,oprávněn . k t Je o, 'Vlastni pozemek, nepozhývá 

Ja o v a s tn I,k pozemku č.- 16518. 
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Sousedské právo viz téi hes-1a: h,o ry, rad i o r o z h i a s. 
§ 364 obč. zák. (nepřímé immisse) viz též heslo: hor y, a rozh. 
č. 16203 u § 364 a) a č. 14193 u § 364 b) obč. zák. 
obec odpovídá za škodu, byl-li zaplave,n cizí pozemek, ježto prasklo 
po.trubí obecního vodovodu č. 13513; srorv. Č. 1301, 13513. 
ustanovení § 364, odst. 2 obč. zák. nepředpokládá, aby vlastník pozemku 
sám souseda ohtěžoval, nýbrž stačí, činí-li tak třetí osoba, je-li s vlast
níkem po-zemku stran užívání ·pozemku v právním -poměru, a užívajíc 
pozemku, obtěžuje souseda č. 14409; srov. č. 4958. 
vlastník pozemku, jeho·ž stavba ,podle stavu sousedního pozemku 
v době 'pr:wedenÍ stavby souseda nijak neohrozila, .neodpovídá za Iná
sledky,- které nastaly nepřímými zásahy (immi-ssemi) v majetku sou
seda tím, že on s,ám stav svého pozemku později změnil; stavč.J-li sou
sed na svém pozemku později, mé-I stavbu přizpůsob.i1i stavu, který tu 
již byl, a postarati se sám o ochranné opatření proti prolínání vlhko.sti 
již vystavěné opěrné zdi sousedovy, k níž svou stavbu p-řistavil, do své 
stavby č. 17107. 
pro posouzení Obvyklosti ve smyslu § 364, odst. 2, první věty obč. zák. 
rozhoduje obvyklý stav a obvyklé vzájemné užívání budov a pozemků 
č. 17148. • 
začne-li -soused způsobem obyčejně v ,okolí .neobvyklým užívati své 
budO'vy, na př. užívá-li prádelny jako kuchyně a má-li to v z~pětí 
vznik nepřiměřeného. obtěžování sousedovO', jde o zakázá:ný zásah 
(immissi) c. 17148. 
záka'z může směřovati proti příčině, z -níž zása·h pochází č. 17,148. 
§ 364 a) obě. zák. viz též rozh.č. 13326, 14265, 14294, 14409 u hes,la: 
ho r y. 
nárok na náhradu škody podle § 364 a) obč. zák. přísluší jen v I a s t
n í k II nemovité věc-i, a to jen pro. p O' š k o- z e TI- í věc i n e m o v .i t é 
a jej í h o :p ř í s.l tl Š e 11 s tví, a -nikoHv pro :poškození věd movitý'ch 
nebo pro poškození tělesné č. 1-6980 (p 1 e 'll. rO'lh.); srov. č. 6374, 
14739, dŮVOdy rozh. Č. 14618; opačné rozh. č. 2723 opuštěno. 
nárok podle § 364 -a) -obč. zák. jest o- s o b ll' í m náro.kem poŠkoze.ného 
vlastníka a ni.koHv nárokem věcným ,č. 16980 (p len. rozh.); srov. 
č. 14739, 4775. 
obecní vodo'V-od jest zařízení ve smyslu § 364 a) obé. zák. č. 13513. 
nezáleží na tom, zda zařízení ve smyslu § 364 a) obč. zák má účel 
výdělečný nebo ne č. 13513. 
předpis § 364 a) není omezen na zaříze.ní živnostenské, nýbrž se vzta
huje í na podniky jiné Č. 16203. 
úředním schválením nestala se prádelna za-řízená pro účely obyvatelů 
soukromého domu, tl e p r ,o v O' z o van á p o ž i v n o st e n s k u. 
»úředně schváleným zařízenrím« ve smyslu § 364 a) obč. zák. č. 1714-8: 
jde-ji o úředně schválené zařízení, nedopouští se 'negatomí žaloba, 
nýbrž je možno pOtŽadovati i e'll náhradu způsobené škody (§ 36-4 a) 
obč. zák.), a to i tehdy, nevyhověl~li -p-odcrúkatel podmínkám, za nichž 
mu správní úřad povolil provoz č. 14101. 
pro nešetření podmínek, za nichž správní ářad povolil podnikateli pro
voz úředně schváleného zařízeni ve smyslu § 364 a) obč. zák., lze ·hle
dati odpomoc u správních úřadů Č. 14101. 
nárok na náhradu škody podle § 364 a) o:bč. zák., z'lJŮ"sobené dolová
ním, je osobním právem dočasného vlastníka poškolZené nemovitosti, 
niko-li ,právem věcným č. 14739; srov. Č. 16980, 4775. 
za vyšší moc (vis maior) lze pokládati jen skutečnost, která nemá pří
činu v provozu podniku, s níž provoz nemůže počítati, a která jest vy
volána okolnostmi nesouvisejícími s provozem podniku č. 14801. 

i I 

i: 
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bylo-li hospodářskému a v' rb' ~ 
povoleno správním úřademY ov. n;ill,U spoJeCel1stvu (družstevní ,.'u"K.rn,') 
seda domáhající-ho se zákazUZlv~nl (proyo.z) mlékárny, jest žalobu 
Suzovati podle § 364 a) 'ku I~asadhlu do Jeho vlastnictví hřmotem 

, mOl po e § 364 ob v 'k v , 

náhradní nároky držitelů sou ',' o c. ,za. c. 16203. 
sclwáleného dolování -nev h:edllI~f, pozemku pro tl provozQ.vateU 
výhradně podle § 364 a) ~btze~klO neros!u. (kaolínu) jest posuzovaŤt 
odborně nebo proti předtpisů~ ~~ d ?hetvrdl-h se; že ~; t~žení dělo ne
§ 364 a) ť'k " ure flI o povolem k tezem č. 16674 
. o' c. za . chram veškerý nemo . t '. . 
I s-tayby, vystavě-né na sousedních ne~ovito Vl y ,~aJe~ek so~~~dt"t, tUdíž 
POlozeny v 'okresnJ siInicď Č. 16674 stech, k nIm patn 1 v,odovOd 
pro ochranu podle § 364 a) b" 'k' . 
kter}" tu byl v době kdy 'byl °d~· za . lest rDzhodují.Cí faktický stav 

, o ano povolení k těYb'" Y 166 ) 
pmv,ozovatel podniku není od ověd ' . z' e c. 74. 
~olov~ním, zabráni,l-li ohmžen? SOU~~d ~a vzmkl~u škodu" způsobenou 
covaclch prací, - dostačujících k od ' p:o~ede,nl, odbor·nych zabezpe~ 
~d t~mu pmvoz?vatel podniku vážn;~:~~?~I /o~~~~~ nebezpečí, ač se 

Yy y c:bnovem ,předešlého stavu v ž d ' ",,' '" . 
note posk-ozené nemovitosti (st b y) a}. ovaloy , nakla:du oneumerneho hod. 
:nězích. ,č. 16674. av; y , ze pozadovati náhradu jen v pe-
vl~sŤ1llk pozemku není podle § 364) ,'. 
zpusobené dolováním' 'll e l' a ?bc. zak. odpověden za škody 
k dl v Y II a ze n y c "I nerost" d' 1 ' em, ve e provozovatele dl" ,'. ' II po Je 10 pozem_ 
zúčastnčn ( 16674· srov č 1 ~ losvaf42 pefl.l-~l n,~ ,'Provozu samém :nijak 
ze n Ý c h nerosttl/ '. , ,94 (tyIGIJICI se dolování vy h r a,-

§ 364 b) obč, zák. viz též rozh č 15850 h 
zásada § 364 b) ob':'k .,: v. II esla: v y v 1 a s t n ě ll' í . 
. h c. za plaŤ! I pB prov'd- , t 
Je o pozemku, bylY-li poš,kozen Q cf ba cm s .avby vlastníkem ,na 
pozbyly opory č. 14183 Y pu a ne staveni sousedovo tím že 
od vd' , 

,po,;,v~ nost stavebníkova za náhradu v, v • 

'll?;hl'z. Jest ručením za výsledek č 14193skody nepredpokladá zaviněni, 
predpl~ ,§ 36~ b) obč. zák. se ;ztahu· e' . , . ' 
nelze Jej roz,sifnvati nra stavitele ," 14{93~en na ':.las,tmka pozemku a 
s!a-vitel jest odpověden za náhradu c~k d ,~rov. c: 5387. 
vseobecných předpisLi o náhrad v "-k J' yZ zpusobe.ne stavbou, jen podle 

SOustřed'ovací zásada v.iz hesla' smě n ~ e ~ o y c. 14193. 
Soutěž nekalá (zák. č 111/1927) ,k n, z a lob. pod 1 e § 35 ex. ř 

o § 60 Pi'l'v;d. zák za{o.z}en
s
•
e 

J? b e c 'n é: jestliže je faloba, opfmJ"ící se 
d' ." ." e n II a s o u ty ... t I k' va 1 JI rozepře zahájená d ,v , , e Zle sem p Q. měr u 

zá~:.. p. ,~. s. Č, 14086. z: rzovaCl a odstraňovací žalobou podle § í 
Zdl zovacl a ndstraňovací ž,aJoba d ' 
a?y se b~lo d.omáh~no ochrany ~~dl: ~ ~ozak: p. n. ,~. n~brá~'í t0?11J , 

zajmy "nez maJetkove soutěžitelské (hm~,tné) Pčuv~108~ak, Jde-h o Jtné 
kmr:u byla postoupena veškerá práva ,. . 
a, koo má výhradně právo vyráběti a d zdyr~by a z označová,ní zboží 
tym nznačením, má nárok nI, o .yati do obchodu zboží s urči
proti n.ekalé soutěži Č. 14194 a oe Hanu tohoto označení podle zá.kona 
pro výklad závadného oběŽlI1'íku .. , 
ten :vykládán zákazníky č. 14614 J('ÚroZh~,d~JlCl, jak mohl hýti oběžník 
p~otJ nekalé soutěži nelze se' ,~, .r. '~ . "c.. 2241). -
(IUr. sb. ,č. 2241). srov č 168'8br1an(UI!1 f'Obvnez nekalou soutěží č. 14614 

'kl' ' '. ,r.s Č 3851) 
na za ade smíru uzavřeného ,'. . 
nároku podle zákona roti, ve spon: pěkolika žalobců o zdržovacím 
v~'~y každ~mll žalob cr sam~:t~~~~ S~~~~~!l, k k!e;ť -př~Iušel podle své po-
zajem a narok, aby žalovaný ner' ""y z a:; y z ll1ch mel samostatný 

OZslrQival zavadné letáky, může každý 
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z oprávněných vésti samostatně exekuci 1: uskutečnění svého nároku 
ze smíru č. 16513 (IOr. sb. Č. 3556). ' 
§ 1 (generální klausule, jednání proti dobrSrm mravům vůbec) viz též 
§§lOa11. 
společenstvo obuvní'ku muže býti žalováno podle záko,tp o nekalé soutěži 
.pro projev učiněný v hospodářSkém styku za účelem soutěžním Č. 15661 
(,or. sb. Č. 2973). 
nejde o nekalou soutěž ani s hlediska § 1, ani § 10 zák. proti nekalé 
soutěži, oznámí-li korporace, jež je .povolána k hájení zájmů soutěžitelú 
v :ní sdružených, soudu na jeho vyzvání svůj nároz o otázkách, o kte
rýoh má býti soudem ve sporu jednáno a rozhodnuto Č. 16914 (Or. sb. 
Č. 3876). 
p o měr k t'f e s t ním p rř e d p 1: s ů m: použitie § 1 zák. pro1i nek. 
sůť. nie je vylúčené tým, že čin, závadný s "hl'adiska tohoto ustano
venia, je aj 'činom trestným podfa iných zákonných ustanovení č. 16254 
(IOr. sb. Č. 3322); srov. Č. 12508. 
poměr k přidavkovému zákonu: vyznam předpisů přídav
ko;vého zákona č. 75/1935 pro vyklad § 1 zák. proti nek. soutěži Č. 16807 
(,or. sb. Č. 3774). 
všeobecné zásady: § 1 zák. ,po 11. s. nevyžaduje zvláštnihu 
úmyslu soutěžitelského ,č. 13344. 
k,ritika vydaného díla (slolVniku), která nesměřuje k tomu, aby posíce 
podniku, ktel)' zlehčované dílo vydal, byla v soutěži ,os:labena, ale je 
vedena 'Výhradně ve'řejným zájmem, nepatří ,pod ustanovení zák. proti 
nek. soutěži, třebas 'kritika byla způsobilá ,p,oškoditi podn~k a kritik 
si byl vědom této zpu:soNlosti ,poškození č. 14404 (Úr. sb. č. 2107). 
nejde o jednání proti dobrým mravům soutěže, nezaeáhl..,li soutěžitel 
svým jednáním do. nabyté soutěž'ní posice jiného s'Ůutěžitele ,a bylo-li 
jeho účelem, aby ,odvrátil škodu, která by mu mohla "VzejH:i z poNnu 
druhého. "soutě:bitele, ni,ko.Ji.v aby jej .přímo poškodil č. 16197 (IÚr. sb. 
č. 3353). 
jde o údaje !Závadné s hledi'ska zákona proti nekalé soutěži, jsou-li J1e
pravdivé nebo. takové, které mohou podnH{ Z'lehčiti, a kterými, se může 
působiti na zákazníky, 'aby pro přednesené výtky dali ,n3Jpříště i v hos
podářské soutěži' ,přednost jedné skUip'ině na újmu druhé; nero,zhoduje, 
že jedna skupina jednala v obraně ,pmU nekalé reklamě d.ruhé skupiny 
č. 16881 (,or. sb. Č. 3851). 
z nač k o v é z b n ž í: 'na:bízení značkového zboží, - které výrobce 
dává do obchodu stále v jednom druhu, ia~osti, označenf, zevnější 
úpravě a za jednotnou cenu, která je 'ŮdběratelUm z'náma a za )derou 
se zboží 'pvodává všude stejně ne'hledíc na mj,sto prodeje nebo 'Osobu 
prodávajícího -, vědomě za n'Ížší cenu, než jak ji výwbce stanovil, je 
'V ro'Zlporu s dobrýnú mravy soutěže č. 14293 CÚr. :sb. č. 2048 III); srov. 
Č. 11004. 
.podbízeni z;naokového zboží (radiových lamp) Č. 14909 (IÚr. sb. Č. 244'A). 
'podbízení: jest nekalou soutěží nabízení a prodej ,nový ch knih 
pod cenou, příčí-li se to zvyklosti, která se vytvořila v soutHitelských 
krtlzích a podle nÍož krámská cena nové knihy stanovená nakladate1em 
je závazná a se stanoviska stavovského ,není dovoleno její podbí,zení 
Č. 17083 (!Úr. sb. Č. 4059). 
jedu o tl i v é p ř ip ad y: pokud, jde o nekalou soutěž, používala-Ii 
,no;vá firma pro svůj podnik doporučení pro veřejnou obchodní společ
nost v likvidaci, třebas .k tnmu lIikvidátoři společnostI svolili č. 13525. 
nemá-li 1en, jehož jméno bylo ,ve firmě uveqeno, nic" sPOlečného s fir
mou a žádné styky, s podnikem krytým firmou, jde o osobu nastrčenou 
a stalo-li se ,tak ok tomu, aby .bylo jeho jméno 'u;vedeno ve, firmě k účelúm 
soutěže, jde o soutěž nekalou č. 13670. 
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nelze srovnati s dObrými mravy smitHe, zvoU-li si žalovany s o u t ě~ 
žit e,] k označení svého podniku slovo (:»Ba.tavia«), které. upomíná po~ 
dobou ·na firmu žalujícího soutěžitele (»Baťa«), když to nemá jiný účel 
a podklad, než aby právě bylo využito této pOdobnosti k ·reklamním 
účelům ve prospěch žalov·aného a na újmu ža,lohcovu Č. 13672. 

jde o ne·~~tlou soutěž, ukázal-li žalovanS' (zástupce konkurenční firmy) 
nabídku žalující firmy, v níž se určitým zákazníkům 'poskytují vÝJI
meoně nízké ceny, bez potřeby zákazníku žalobkyně, jemuž tato ·dodá~ 
vala zboží za vyšší ceny Č. 13758. 
příčí se dobrým mravům soutě.že, jestliže majitel pohřeb.ního ústavu 
.při vyhledávání objednávek pOhřebních úknnů .přemlouvá rodiny zemře_ 
Iých osob v jejich bytech přímo .před úmrtím nebo po úmrtí v rodině, 
aby mu byly svěřeny pOhřební výkony, nabízí jízdy automobilem zdar~ 
ma a poskytuje nepřiměřené slevy č. 13845. 
stavební podnikatel jednal v rozpnru s dobrými mravy soutěže, zvýŠil-.Ji' 
po otevření ofert svou .původní nabídku na míru. nabídky soutěžitelovy, 
ale slevil-li peníz, tOto· zvýšení znacně převyšujíd, ve prospěch dobTO~ 
činného ·účelu č. 13472~ srOv. Č. 12336. 
jde o jednání proti dobr}'m mravům soutěže, obcházel-lí stavitel zá;k:az~ 
niky a hleděl je získati. nehledíc -na to, že j!iž byli jednali s jiným.i pod
nikateli, a nabízeJ-Ii při tom všeobecně :zna.čné sle-vy proti konkurenci, 
anaž zna.l její kalkulaci, a činí-li tak s rozmyslem .a pLánovitě ·č. 13544. 

len také odvrátenie zákazníka od súťažirtel'a je v rozpore s dobrými 
mravmi. súťaže, ktoré je neslušné Č. 15236 (IOr. sh. č. 2681). 

svážanie obma mlyuárom od zemedeJcov a rozvážanie mlynských pro
duktov tým-že pre zemede'lcov nie je v rozpore s dobrými mravmi sú
ťaže Č, 1509] (Or, sb, Č, 2569), 
svážan.ie obma mlynárom od zemedekov a ·'mzvážanie mlynských pm~ 
duktov týmže pre zemedelco'V (.».čuvarovanie«) -s a'm o o sebe nie je 
v .roz:pore s dobrými mravmi. súťaže č. 15645 (;01'. sb. Č. 2941 III). 
svažamie obi1ia mlynárom od zemedelco'V a rozlVážanie mlynských pro
duk-tov týmže pre zemedeJco'V ()~čuvarovanie«) maže byť v rozpore 
s dObrými mravmi, ked' sa deje pinti závazku, výslovne .prevzatému 
'v06 ~ným súťa:žitel'om (dohod-nutiu mly.námv) č. 15645 (IOr. sib, 
Č, 2941 Hl). 
pouhá žádost vydo1vatele .časopisu,.. aby mu prodej-na oznámila počet 
prodaných výtisků ·časopisů jiného nakladat~le, nepříčí se dobrým mra
vům soutěže Č. 15254 (-Dr. sb. č. 2701). 
skutoč.nosf, že civiln)! geometer pri preskúmaní práce iného ci.vilného 
geometra opat-ovne dospe.f k jnému výslodiku a oz.námil to klientovi, 
.nezakladá sama o sebe skutkovú podstatu nekalej súťaže, a to ani vtedy, 
·ked' jeho memnie boJ'O vadné, neod-bo1iné a disciplinárne 'stíhateYné 
Č, 16149 (Or. sb, Č, 3235), 
trhovec, ktor)' v hádke siným trhovcom o miesto na tržišti kope do 
stánku toh-oto trhovca a prevráti mu stOI s tovaťúm, dopúšťa sa konamia 
proti dobrým mr·a'vom súťaže Č. 16254 (Or. sb. L 3322). 
ak továrň.a na výrobu obav-i predáva ve svoj.ich predajni-ach jednotlivým 
zákazn,fkom v malom vy-radenú obuv za snížené ceny vyznačené na
padne na :po:došvách .obuvi- (ménecenný tovar), dopúšťa Sa nekalej sú
ťaže obchodník obuvou, ktorý od -obchodvedúceho predaj-nie .konajúceho 
proti príkazu tov,árne, že ohuv smje byť predávaná .len v maloru, na
kúpi ·vyradenIÚ obuv ve verkom - hod musel si hyť vedomý -bez.prálV
·nosti 'konania obchodvedúceho - a po odstránení vyznačených den 
s po.d.ošvi a po prelepení origj,n:álnych 'V.inet predáva obuv za vyššie 
ceny, ak1 by ;šlo o riadny tovar Č, 16253 (Úr, sb, Č. 3321 I), 
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~. ' " civilním technikem, ,opráv~ě?;ým 
užívání ozna~e.nt »:patentm zast~'~~~«a zapsaným v příslušném reJstn~u, 
k zastupovám ve vecech r;atento l k l' :;o.utěži· oprávnění taka,veho 
II e pří č í se ~§ 1, 2 zak .. );O lte~~:l1fc~éhO pod~.ikání mimo !a-stupo
civilního techmka v obo;u Je o, hodující Č. 16679 (úr. sb. c. 3673). 
váni ve věcech patentovych neOl ~OZ. t.' . ve věcech patento-

. ~ , . ',~' aby oprávnene k zas upo\anl v' 
uvadem JmenOVal,1 os , . 108"-i s oprárvnemm k zastupo-
",,,'ch radou patentního soudu v'; "s,oU§V§lSl ~ zák P II s č. 16679 (,Úr. 

~, .' obchodním stl/ku se P r 1 'e 1 , ..., .... 
\'am v 
~b. č. 3673). vv (' ") výrobcem zboží za tím účel~m~, ~by 
vvpisování souteze a cen preml1 I boží pochá'zející od' shbuJlci'ho 

, 'k' k' styku propagO'va O' z 807 (O sb se v za azmc em v,' t nekalou soutěží č. 16 . r. . . 
výrobce .před jin)'m Zbozlm, les" v. 
č. 3774). d' ' v'zeném na pozůstalost,ní soud O· pn
projev notáře, učiněný v pv~v,a~~ nost ]'ako s~udního komisarře, že po-

, 't t 'eho dříve]sl clnn . d 'va' na souzem u ra za J '1 -; v řízena pOi:lěvadž je p~oJe na • 
zi1stalost nebude ·V do~l~dne ~o Je y ods.tat~1 ~ 1 zák. proti nekalé SO~
advokátem může zalozlÍl skut OVOU P y 10810 (týkající se neorprávne-
~ěži č. 16852, (IÚr. sb .. č. 3819L srO·V. c. "" 
ného v~,konu notářstvl). R obr:azem římského vojina .pro 
závadnost označení »Fernet omka« s'd ~. označení druhové nebo 
.1 ":ky' .likér vyrobený v tuz,ems U; n~J e, l, v 16858 
lOl . b v, ll. 'brž o smysleny nazev c. ~, 
o označení j.~ko<;:I. z, ,OZl, V.~ ..,' l1:držováním a opravou rol~t ~~ pau
nabízí-li n;aj1tel clst~l>ny cl~te~.\ ~ h vy'J.oh) nejde o z.akázany.pndavek, 
šálnÍ odmenu (za nahradu rezllnlC d" .' nerožhoduje zda lest podle 

hl b "j' po příp,adě o po ·mzem;·· . , v 17000 
nýbrž mo o' Y Jl J v' ., ,v . j pr-ovádění Opfa'V C 
živnostenskoprávních predplsU opravnen { 
(lOL sb. Č. 3960)., soutěžitele co do cen, nikoli však co v~? 
údaj soutěžit~le, ž~ ma, p~~~~ s hlediska § 1 zák. proti lilek. soutezl, 
jakO'~ti c.~ahty), Je t~a~ r J bez zvláštního porpudu Č. 17009 (Úr. sb. 
byJ_h učmen bez po re J a '. 
č. 3969). ." ravmi súťaže, že vel'koobch~~lrylk s k?-
!úe je v rozpore s d,obr~n;1 v m. '. obchodníka po.núka masmrom, ze 
žami eie1'om vymde-ma, sut~ze I.?eho k '. jeho sút'ažitel' posobiť ,bude 
im bude p:latiť za ?odavavr:~ koz,e ~ko Y:nto -č. 17086. (Úr. sb. č. 3942). 
v jeho obvode - vzdy vyssle ce~,y, , , o -m soutěže ·bylo-Ji zá-

. b V' odporUje dobrym mravu J. .,v 
podstrčení z OZl:, . .:., v·té značky dáno zboží jiné s llpS-

kazn~ku místo, .objedna-oyeh;.o Zb~~l ž~~J~né značky č. 13344. " v· 

těním že to lest skutecne zbozl h" u špičkou určena vyhradne 
, '. »Redis« pera s o nUlO . , t· . d 'ni 

označují~1i se vyrazem ,.. .. h uvod nelze spatřova 1 Je na , 
pro, ozdobné písmo, .ne'~ledlc nt·~ .. lejICto~ .že 'obchodník 'nedal pros~ému 
~,v,' d bry' m mravum sou eze, v, h' ." od fIrmy 

pn'ClCl se ' .o~. d ., ' ' II pera redisová právě pera poc aze}:'Cl,· po' 
zákazníku, za aJ1CI"~ . ' zná'mka »Redis«, ný'brž Jína ,pera -
pro niž byla zapsana ochranna . olomil.č 13'593. 
dobného dru~u~ a v,~: :h~' na to "neu~ravfim s~utěže, bylo-li zákazníkům 
nejde o jednam ,pn CIC I se do~rJ ~d' ]' i n é zboží bylo-li však v pro-
. " , "ť bo-ží (Ma<rgl) vY ano 'v , y pru-žádallClm urCI e ~~ y., ~ v't I' viditelné upozornem, ze se v . 
dej.ně vyvěšeno hstene, do?:re, Cl

b
e ~~ ~ 143.11 (IÚr. sb. č. 2058). 

,- d'" n toto JiTIe z O!ZI <C. • d 
del'ne pm ava je 0- vv léváno-Ji zbo-ží určité fI:rmy o 

v'v, se dobrým mravum souteze, na . 
nepne! _ 14311 ('Or sb Č 2058) ••• 
nádob fi:rmy i~né c. " '.,,' : .bek ~rčité továnny této tOVa,lne, 
zaváz'al-U se ,obchodník pro~avaJ1Cl yvyro enu nejedná jeho soutěžitel, 
že v\"'ro:bky bude prodávatI z~. ~rc~,;o~ .~ravftm soutěže, owámi.1-'li ho 
prOdávající tytéž yýr?'bkY'dP~~ lúrn~u~y Č. 14403 (Úr. sb. ,Č. 2106).... . 
tovMně pro porusem uve e. .: h atřídch jinému soutězltelt 
pvodávání sodovky (l~~()nády) v. lahv;~ěnr že obsah láhve nepochází 
s nápisem tohoto soutezltele bez upozo, . , 45-
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od výrobce označeného na láhvi m o Y V' • 11, ~dst. 3 zák. Č. 17044 (Ú 'b ~ze zalozlÍl skutkovou podstat §§ 
p.o! Itl c k Ý boj o záko,"no~' Ús 

. c. 4(08). . u I, 
m~~ ~ drobného živnostnidva sf~a~u s~~~jemfehO poměru velkých pod
~. , y y se požadovaná úprav, d e ne z,e mlh za nekalou soutě~ 
jlclch skupin, pokud hoje třeba, otkla hm?lnych zájmů jedné z bo'" 

~~Cl~8~ěrt0&r~ s~~Č~~Ý~~Jt') dnikea~e n~rež~jí~r;a~ ~~~tsg~;:~u Z~y~t~6~= 
p.a měr k z' k . emu . d', a. o och r. z II á m e k· ne, v.v. • 
Sl .pv~ ~lkateI chráni,ti značny' .p v t '. pne! ~e zakonu .p. n. s. dal-l' 
pOllZl'Va Č. 13550 oce znamek, ac z nich velk' v ,J t' I tí v •• • e ca,s I ne~ 
~I ze Sl fIrma, jejíž závod b I ,v, 12o~et t. zv .. známek defenshrn, Y Y znacne~o. ro~s~'hu, opatřila znač, . ~,nych podnIkatelů v témže oJ~~Í:v?ez?e~oz~J!a jestě založeni PDdni~h 

slo-U firmě o to aby I . '1 1 vyrů y ,Co 13550. 

P
v 

d' , ' euan:! a svou z' ' k , ~e , _ 'llev~oyolelllým zásahem n 1 nam ~ a známku spřátelené fir v.a~1 ~rcJte známky z důvodu :~~h: ~m, z~ zne"!o~nila jiné fi,mě u~[ 
]tnyc' podmkatelů v témž odvět ' , ' 0, sve~lO znamkO'vého práva spa~ 
komanditní s 01 v _ VI ~yroby c. 13550. ' 
obsaž pec,fl os t· -fucení kom ďti pohle~:k ve( firmě lmmandilní 'společnosti ~'n: ~ty, jehož jméno je,t 
něžité . y. z!vazky), ",ýhrž se vztahu'e ; n . mezeno na peněžité (k~.naTIl neb opominutí) tud'v . 1, _ ,a naroky na plněni nepe-' 
kana P!otI nekalé soutěži (§ 17 ;klZ I ,n~ ,naroky zdrž-ova-CÍ podle zá
'n:a~dttlsta "dokázal, že ten kdo ~~ I' 'pr~Ť1 :nek. soutěži), ledaže by ko ... 
~e~96a9)'Poměry V podniku' koma'n~i~,?Uipe )Ieec~o -'rt~če.?J, znal pravý sta. v . .' . nos I c. 17009 (IÚr. b 

podmmky odpověd o t' k s . v'v, , n s I -amanditisty , . cl- ' pnclcl se zákonu proti nek. sout v ~~cb lla'~.í komanditní společnosti společelllstv'a' zá'va _. ,co 9 (IUr. :sb. č. 3969). ' 
s~ory, jež mají hýti ještě Z;~:~od~~I~~ngd~~~o~a (lot kladu .pro všechny 
,1 e v? .Jed~ánÍ proti dohr'm ' o .). vV r. sb. t. 2944). 
~~~ťlil s~~~~~~~~ č. 13681; sr:a~u~2~~:telz:29Krodává-li společenstvo 
zakl' d ' ? 'vo opraVlněno podle st' . , 
srova ča~~~~t~3g:dejnekalou soutělrt" 1~~~ga(~; zb;Ží. nečlenům, 
ak sú družstvá podl,' I . s . c. 2048 l); 

'k a s 'anov pov' , na ,upne, ktorej sú člen-mi t' vInne ,-,"Hkupovať tovar u dr:užstev: ' 
stvam nakupovat' tova . d' ym, ze ,nakupna za'kazuj'e ,člensk' d .n~'1 
vúm 'j' v v r }.fl e nedop-úšť I· 'ym Iruz-

o su aze c, 16252 (iÚ b v a Sa ,mnallla .proti dob' 
z P u s -o h i 1 o- s t _ v r, ~ . c. 33,zO). rym mra-
k I' . d' P 0,,5 k o d I ti· nerozh ,d' v a~l1} le'~naním neved'la k ÚS 'veb 'Ov,Ul~, ze snaha zamý-šlená ne-
solbd: poskoditi soutěžitele č. Pl~47i. staCI: z: nekalé jednání bylo způ-
nevyzaduje se vědom t • I ' srm. c, 9971. 
nání 'b'" os za ovaněha 'O z v't J těžitel~YČ rZ13~;agí, že je~nání hyJo objekt~:~·~l 'zpe ntl°st~·1 Snek~Iosti) jed
nezál .. . ; srov. c. 10611 . ~ SO I e poskoditi sou-

,eZI na tom zda zá d . . ~. 13472. ' va ny cm rnemtlže již býti faktrck ,I ' 
jednáním r ,f d ' y opakovan 
", v. p o Iv, obrym mravt1rm '80 rv. , jlmz. Jest ~luzlváno cizi myšlenk u e,e j:st vl!,oba a prodej padělku ' 

jP;;eDsteldep~II~Q. Z-b?ží soutěžitelov.aY č a 13J~n3z7 muze znehodnotiti dobro~ 
, J ,na;m ,protI dob ' . o', léha ~ , ' " rym illraVtlm sout~V -;e propagační prostředky jiného se t~~!t·nlaJP9do:bi1-li soutěžitel při-

nezarleží na tom že s "d " ou eZl €'e c, 14001 
fl' ák ' , a o 'vracenie zákaz. ik ' 'sten;!',z . az.níkovi, ani na tom že ~ák . n., a struo len raz a voči jedi-
'sb~c~ Z~6~'fl?) samo o sebe sp6sobi'lé s~~;~~el?ad pSoúšt~~~et,r<: neodvrátilo; .. ,I c. 15235 (Úr. 
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konaním spúwbil)'m po'škodit" sút'ažitera je 'nie len konanie
, 

z ktarého 
mOže súťaiitefovi vznHmúť b e zpr o str e d n á hmotná škoda, ale aj 
konranie, ktoré ohro'žuje jeho sút'aiitel'skú pozídu Č. 162.53 (IÚr. sb. 

č. 3321 ll); srov. Č. 9971, 11539~ 
i všeobecně stylisovanf obsah článku bez výslovného označení jména 
jiného soutěžitele a jeho podnikU muže býti zpusobi1ý ohroziti soutěžní 
'posici soutěžitelovu Č. 16742 (IÚr. sb. č. 3729). 
§ 2 (nekalá reldama): kdo převzal obchodni podnik, jest oprávněn uvá
děti to v inserátech, třebaže nepřevzal i tirmu č. 13454; srov. č. 12308. 
pokud jde o nekalou soutěž, používala-Ii nová firma pro' svlij podnik 
doporučení pro veřej,noU obchodní společnost v likvidaci, třebas k tůmu 
likvidátoři společnosti svolili č. 13525. 
škrtání ,nebo přetisko'Vání zabavených míst v letáku nestačÍ vždy k za
mítnutí žaloby domáhající se zdržení se uveřejňování nesprávných údajů 
Č. 13757. s hlediska § 2 zák. ,proti nek. soutěži nezáleží na tom, zda dodatek ke 
jménu soutěžitele lze umati za vhodný s hlediska § 44 živn. ř. Č. 13757. 
dodatek 'k hrmě (ke jménu), sloužící k bližšímu označení podniku, ne
pří-čí se nutně § 2 zák., proti flek. soutěži č. 13757. 
kritika vydaného díla (Slovníku), která směřuje k tomu, aby rposice 
podnik'u, který zlehčovmné dilo vydal, byla v soutěži oslabena, nýbrž 
je vedena v)rhradně veřejným zájmem, nepatřÍ pod ustanovení zákona 
proti nekalé soutěži, třebas byla způsobilá ,poškoditi podnik a kritik si 
byl vědom této způsobilosti :poško,ze-ní č. 14404 (Úr. sb. č. 2107). 
k pojmu »nekalé reklamy« č. 14619 (Úr. sb. Č. 2242). 
výklad označení »jediný odborný závod« č. 14619 (IÚr. sb. č. 2242); 

srov. č. 11396, 11541, 11987. kdy lze označení »mediciná'lní drogerie« podřaditi pod jednáni uve-
dená v ~§ 1 a 2 úk. p. n. s. Č. 15369 (Úr. sh.č. 2779). 
o~bchodník, ktorý pripevň,uje na balíky -pti-adze , UT'čené vidieckému od
beratefstvu pre výrobu domáceho prádla, reklamné vinety s vyobraze
ním sberania bavlny na plantáži a Todnej dopravy, hod sám nie je pria
mym dovozcům bavl,ny za zámoiťia, a ani rnevyrába pri-ad

zu 
priamo za 

surovej bavlny, dopúšt'a sa nekalej reklamy č. 16450 (:Úr. sb. '-G. 3521). 
s r o 'v n á v a c í rek 1- a m a: nelze zakázati ;vuibec jakéhokoliv sroV
nání výrobků a zařízení 50utěžitelských podniku, nýbrž jen pokud se 
příčí dobrým mravum soutěže č. 16579 (Úr. sb. č. 3593). 
jde o nekalé jednání, obírHi se někdo bez zvláštního popudu a nejsa 
k tomu nu'cen zvláštními oko,1nostmi případu :poměry jiného ,podnikatele 
tak, že zasahuje rušivě do jeho zájmů, a ,pokračuje-Ii v takovém jed
nání i po upozornění na závadnost svého, jednání č. 1-6579 (Úr. sb. 

Č. 3593). závadnost údajů automobilové továrny v msertech a v oznámeních, že 
železnice jsou' do-praVi!lím prostředkem zastaralým, drahým a že 'Se jízda 
v automobilu určIté značky vyrovná v každém směru jízdě ve vlaku, 
zejména v ,první třídě vozové,nebo ji v každém směru předčí č. 16579 

(IÚr. sb. Č. 3593). »,ú d a jo m« podYa odst. 1 § 2 z. p. n. s. je aj vyobrazenie, ktoré má 
nahradiť slovný, písemný alebo tlačený údaj a je na 10 sp6so

bH
é Č. 16450 

(IÚr. sb: ,č. 3521 !I). je nekalou reklamoU podYa § 2, ,eklama ,obchodníka, že predáva »mo-
dely dámsky ch klobúkov« za 19 K? Č. 16446 Cúr . .sb. č . 3509). 
užíváni označeni »patentní zástupce« civilním technikem, opráv.něným 
k zastupov:>ní ve věcech patentových a zapsaným v příslušném rejstřiku, nepříčí se ustanovením § 2 zák. proti nekalé soutěži; oprávnění 

, i 

I. 
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t.:ukového civi'lního te 1 . zastupování ve v 'h11l1ka v oboru jeho technickéh ... 
(Ú!'. ,sb . . č. 3673)ecec patentových není rozhodující oč. P?gg+~an: . mímo 
uvadem Imenování osob o " (Ur. sb. 

~~:;;;ce' ~~~~~d~~entníh:'so~J~vee~~U~íSf::t;U~O~á~lv~: věcech paten_ 
soutěži č 16679 (IÚ stY~1 ~e přIčí ustanovením t 2 :~Im k ~astupo_ 
neoprávnené p "r. s . c 3673) za proh nekalé 
záv d' OUZlvante v zálkaznicky;ch k h' . o II Je nekalou reklamou Č. 17123 (' fU OCy znamej firmy zanikléh 
§ 3 (nekalá reklama a ti k" Ur. sb. c. 4007). 0 
nek. SOUtěŽ1 se nevztah} ). v~hoda poskytnutá tisku v § 3 z 'k . 
povinno t k 1e na zaJaby zdrž ov' d ' a . proh 

y s veřeJoemu odvolání č 14215 (' ac! a o straň ovaCÍ ani na 
~drzovací žalobou moh b" v· Ur. sb. č. 1996) 
1 tr~kař ~. 1,4743 (Úr s~.u Č. ~~3;)alováni jak odpovědny redaktor t k 
,nem potrebl aby od 'd' . ' a 
~~~těžlteli"iY,ŽadUJe Ps~Vje~,y :;:~k:o;á~ lIskař byli ve vztahu k žalobci n: soutezmm styku č. 14743 (Úr b adxoe projevy staly v hospodář_ 
k otazee pasl\

71
ního o r' y' s . >.-. 2337). 

proh nek. soutěži p avnem k žalobě o náhradu škod 
tiskopisu (brožury) uč.o~~~~o k(~~rá spo!upůsobIia přI r~d~~~;e a§ 3 dZ~k: 
§§ 4 až 9 (' Ur. &b. c. 3850) vy anI 

nespravné o"''''a'" ,'Q • hová) , §§ fl. . ~, eOVall! puvodu zb ") 
tení druh ,az 9: zJIštění, že o""ačení »Karlov~1 :, § 6 (označení dru. 

je d~vola~r~O~d TI~á~~~a~eni5g:;odu zboží, je:t s~~šf~~r~~~J~~tOjí'::Ž 
. QznaeenI »kar,lovarsk' o. • • k onomu o ... , vc:- sul« Jest označení pll d '", k~rlovarská z~~f<~)Ol č,~rť~gb~n (~datbek, v že jde o ~Oýr~b:~o~~EJ;e~:~~rl 
zavadnost užl'va'nl' o '" , r. s . c. 3906). e a . . znacem VI' mlck)1 v}rrobek kter',.fl ' »ume a- karlovarská sů'1« ro Y , 

látky karlovar;kých lvří~~! ?;~~~~ (larl~VY,Ch Varech
P 

ani un~~.~a~~j~ 
za~.a~-n~s~ oz'načeni »Fernet. r. s· ~ e, 3906). 
horky hker 'Vyrobeny' v t Roma~ s ob. razem 'Hmskéll·0 

v llzemsku·e 16868 vojíua pro 

II oznacení »Fernet R .' . nýbrž 'd oma« nejde o ozn v 'd zboží i ~6~~lastni pojmenování zboži a~e~,~ ~~hu n~bo jakosti zboží,' 
§ 10 d t " ,ys enynazev zvolený pro 

II § '1~ sol, 2 (zlehcování) viz též rozh. Č. 15235 
v řízení o pro t' , ' 16149, 16197, 17009 

'k . 'za lID-mm ·opatřel 'k "Y v , • 

~~eh~~j.icf:~t1 n;~;i~ soutě.i n~lze ;:~~!~~~:sr~~~~~\~~stln.á~~kll podle 
pro 'kl d' , lV,rzem -prý 

vy a závadného ob VV. 'I . vyklád~,n .zákazníky Č. 14~~HU Je rozhodující, j.ak mohI 'by 'ti ob'"v ,. 
omezule-IJ se ,. ,., . ezmk 
tických, na P.tZ~~n;;ne ruto,e~ní časopisů jen na sledován' ,. o • přípustné kritiky třebaehova'lll ,~·:estiž-e strany, ne'lze vy'b~.,"za.l,mu poh~ 
zákon . f ' as se nepnmo dotýkal ., ·cem z mezI 

v •• pro I nekalé soutěži Č. 13413" ,"o 1 casopisu, podřaditi pod 
z~euzIJe-1i se, stranickopolitického ť srov. c. 16881. 
:ále7yl ~asazenčasopisecký podnikOJ:á:ezl dvema časopisy k tomu 
soutkžr~ci~y 1~41~mu směšující již na ust~n~~~~d~~~Vé existence, na~ 

'd . , srov. c. 16881 ona pro-tt nekalé 

neJ e o připad § 10 . . § 1 '" zak, p, TI S nýh· 'd žaIUjr~t'fi~~Y ~k~~~I-1i žal?v~ni (~á~t~!J'cze Jk~n~ur~~~~l,o~ soutěžp?dle 
ceny be '" z se urcltym zákazníků. .. I Irmy) n~bldku 
zbožl za z, P9::eby z~kawiku žalující firmym .poskytuJI v~jimečně nízké 

\)"SSI ceny Č, 13758. ; j-emuz tato fIrma dodávala 
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výh~'4i,";P,9~kytnuJ,ií")i§\{U v § 3 a tudiž i v připadech, jichž se týká 
§ lO;),g~?(A:z,iil{":Y;'J:n. s. (omez~ni odpovědnosti ti~kaře)! se nevzta
hUle na za\opn"di1éOVacI' a odstranovacl am se netyka povlnnos

lI 
k veřejnémU,,'Q~i\6Tán'(ť:;"J4215 ('Úr. sb. č. 1996); srov. č. 14743 (:Úr. sb, 

č. 23:37):.·ď :":'é',"': kritiku. vyďariéÍIo''i!H~( slovníku), která nesměřuje k tomu, aby posice 
podnikU, tterý J!éh~ované dílo vydal, byla v soutěži oslabena, nýbrž 
která W véilena'vfhradně veřejným zájmem, nelze podřaditi pod usta
nove~~ z~~ffi1j!r)P!9tis~ekalé ~outěžil třebas byla, zpusobi!á poškoditi pod
mk a knÍ1k ·Sl byl vedom teto zpusoblloSÍ1 poskozem c, 14404 (ur. sb. 

č. 21,(7). ,,'; .. ,..:.,; žalob'6","~<iiŽ<lVa;:(:iriohou býti žalováni jak odpovědni redaktor, tak 
i tiskaf ·Č.-14743· (IÚr:! sb. č. 2337); srov. Č. 14215. nenírl.třepa,',abY. odpovědný redaktor a tiskař byli soutěžiteli, stači, 
želié závadné "pto,jevy staly v hospodářském soutěžním styku č. 14743 

00r.·,sb. A'·il"F)·, člen ,G,Qttc,t:J:éhpr·,z,a,F:t)Jp·~tel'stva, ktorý v schódzke obecného zastupitel'stva učinilcro;;,po,duiku.:rjedného z oferentoV, uchádzajúci
ch 

sa o zadanie do
dávikY';m .• pmv.divlÍi,v,ýrokY, spósobilé ho poškodit', nemóže byť stihaný 
podfá '{l.'lI1l0Zák' proti nek. súťaži č. 15125 (Úr. sb. č. 2588), 
k ';kutkdi/é'j'podstate odst. 1 § 10 zák, p. ;o, s. stačí, že učinený údaj 
nebol,?~i~NíYnep!aVdivý č. 16445 ('úr. sb. č. 3508 ll). zrahÚnja:Mj!\~l.:.§;'1O zák. mMe sa dopustit aj nesMažitef č. 16445, 
k skutkovej podstate odst. 1 § !O zák. p. n· s. stačí, že učinený údaj 
nebo! objektivne pravdivý č. 16445 (Iúr. sb. č. 3508 ll), 
i všeobecně styHsovaný obsah článku beL výslovného označeni jména 
jiného soutěžitele a jeho podniku může býti zpusobilý ohroziti sou těLní 
posici soutěžitelO\fu Č. 16742 (Or. sb. č. 3729). 
,obsahuje--li zálV'adúý čláJnek zlehčováni některých podnikú určitého druhu, 
aniz lze z něho vyčísti, kterých určitých podni'ku toho druhu.e týká, 
'není každý podnik toho. druhu opráv:něn k žalohě :podle § 10 zákona 
proti nekalé soutěži Č, 16781 (IÚr. sb. č. Tí43). 
ani paušálně zlehčující a nedoložená zlehčování se .nevymykají sankci 
stanovené 'v § 10 zák proti nek. soutěži, jest však vždy zkoumati, zda 
hudou závadný článek chápati záka2ni-c-ké kruhy se zfe-ním na okolnosti 
jednotlivého ,pHpadu tak, že směřuje proti určitému 'podniku č. 16781 

(Úr. sb. Č, 3743). politický boj o zákonnou úpravu vzájemného poměru velký'ch podniků 
a drobného živnostniciva sám o sobě nelze míti za ,nekalou soutěž, 
i kdyby se pož.adovaná úprava dotkla hmotných zájmu jedné z boju
jicích skupin, pokud údaje jsou věcné a nepřekročuji meze potřeby určené právě účelem onoho boje, třebaže hy se týkaly také Ipoměru způsobených některým 'určitým podnikem 11áležejícímke kritisovanému 
systému ,č. 16881 (lÚr. sb. č. 3851); smv. é, 13413. 
jde o údaje závadné s hlediska zákona proti ,nekalé soutěži, jsou-Li ne-
pravdivé nebo tako\'é, které mohou podnik zlehčiti a kterými se muže 
působiti na zákazníky, .by pro přednesené výtky dali napříště i v hos.. 
,podMské soutěži přednost jedné skupině na újmu druhé; nerozhoduje, 
že jedna skupina jednala v obraně proti nekalé,reklamě druhé skupiny 

Č. 16881 (Úr.sb, č. 3'851), 
nejde o nekalou soutěž ani s hlediska § 1, ani § 10 zák. proti nekalé soutěži, oznámí-Ii korporace, jež je povolána k hájeni zájmu soutěŽitelu 
v ní sdružených, soudu na jeho vyzvání -svůj názor o otáz·káoh, o kte
rých má býti soudem ve sporu jedn.no a rozhodnuto č. 16914 (úr. 

sb. Č, 3876). 

I 

i 

I 

I 
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jd~. O rozšHování ve sm.yslu § 10 z'. . 
h~Jl ne~ravdivé údaje a zlehčuJ'í a\~B:t h,:"~i~ _~,~9);n~t_r~kce, 
zastup-eum, jsou-li mezi " '. sou ez!, e .~~,JQ,~esl}.;t 'svym o.?cll0clnírn 
m h b" ntmI ·1 samostatm·<ipodnik~'-t I' .. o ou ' yb .přímými zákazn'k '1 fi" '( y.,~,\- ·"-·c,,e,ft ~ f, 
své zákaznik ' y 1 Y Z e ~o1(al1.~h9_ ,.z'b9P,'~ jednak ')ů.wbiti 

b . Y 'Ve prospech nebo na skodu" sotfťý''''ti''-I o i,'f'- , 'J-' 
Se o' s~h Instrukce dostal na vědomost d _, e~l' e u;ř'peUI puuc·u'. 

kO,dJe, umysl;t roz~iřovatelů určen Č. 16965~1~~fJL8~??, :ym- I 

~ ~~Jlm6u »~overneho« sdelenia podl'a oi:l:$pi § § .... ; +6 "'k'J . 
§: 11.(~n~::iv: ~o:?~)' . ch 'f;! ff <nf z~ . protI nek. sút'. 
VIZ tez rozh. Č, 14311 Ový značek :,~.';ft~~~J~9n.~i~~zení POdniku) 
otá~ku zamenitel':nosÍi treba o ' , f I 

P r I e ~ e r n é h o zákazníka č f .s.:~ldz(oya t bI?.o",dl a stupňa opatrnosti 
srov. c. 123112. . Ur. s.,. c. 282~);, stejně č. 9971. 
zaměnitelnost fjnny »Bat'a :' ~: ",--\l-; .' :j-',~ii ' 

fekčního zbožÍ« s firmou »Saf,Pol., P1i:u<;Iel o:b~:vi,,;ga-Ianterního a kon~ 
označení obuvnického p, d 'k a, a. s.<v~,-u~·b.p,,_0::'.(;,'~A.~~ futl'a« č. 13670. 
s označením d ok ' o, III u slovem ,,>,Ba-tavi-á« J'j'est v . I ' 1'1 r' vEo nr. II »Bata« a pří-čí seC1oaby'mr,:. -,IQ, zaipyemtene 
1 - I Sl s~~tezltel ono slovo k ozn Y ., b _,,';' -Y;:, '.'trit~\7u~. souteze, zvo~ 
bylo VyUZltO označeni toho r . acen_Isye~.b"pbdmku'!1en proto, ab 
v~ pros1?ěch soutěžitele a na ~j~ J~@ l,~d0h~-aSPSk~; r~'ipamním účelůr.K 
zakon predpOkládá v § II k y u .ru. e q s_o:~teZJtet~ .c';iJ3672. 
pr~v~ Č.I,1385.9. some pnontyji)~~),lr1_í~4flLl'W.;~p~ atd., jest po 
kazdy, ma prayo voliti si libovolné oznaiČ'j (! ,~Jf,'!;i/~~!ld,~) ;(. 
~o prav~, kdyz tím nezasahuje do práv ji~lc~~~~,~"Ot)2~dn,lk~ a užívá ho 
zalobce Jest oprávněn domáh' ," _ 'Ou eZl elu c. 13BOO. 
lovaný prohlásil, že neobnovttJ ose zd~zení J závad~é~9 stavu, třebas ža~ 
kem prozatimní'ho opatření č '~~~g~?l stav, yktery ]IZ odstranil důsled_ 
k žalobě na náhradu škod 'dl "srov. c. 1] 53'9, 1~6211" 102'13, 
něn i ten, kdo přest~l býr po e zakona pyr~tl nekaJé soutěži jest opráv_ 
u označení rk' F 1 za sporu souteutelem (§ 46) č. 15686 

I eru » ernet Roma« ne'd ~, ._. 
o označení jakosti zboží- nýb Y I J.e o. Oznacem druhové nebo 
lený název, který si vy' rohce rz 1°1 v as.tm, po,]~~ns)Vání zboží, o smyš~ . 

, d ' zvo 1 pro sve Z,bOZl c 16858 
zaya,n?s~ označení »Fernet Roma« b y'., . 
hnrky hker vyrobený v tuzemsku č 1~~ razem nmskeho vojína pro 
komu by.la postoupena veškerá ~á " 
a, kdo má vý,hradné právo Vyráběl vda dZ' vy!oby a z označení zboží; 
tym označením má nárok na o o avatr do obchodu -z,boží s U!rči-
prot!yne~alé so~1ěži č. 141914 ochranu tohoto o-značení podle zákona 
postIzenemu má se dostati' och . 
9zn~čení, nýbrž i 'proň obchodní~aů~ ~el~~ proy původci, závadného 
cemm, v soutě'ži nabízejí č. 14194 ,kten ZbOZl se závadným oz.na
neopravnené používanie v zák ,', k h ' 
n i k I é h o závodu je nekal aZfll~1 yc -kruh och známej firmy z a-
č. 171QH. Ou re amou podle § 2 zák. o. 

lb 
ll. s. 

VO' II nové firmy (§ H rl t . . 
van-é-mu č. 1317~1. ' o s. 2' zak.) lest zpravidla přenechati žalo-
zaměnitelnost označení »CI C 
!ami a límci s označením ~Cra~:rag« bPro obC'hod~í, podnik s. krava'-
c. ~38~. , II « pro pod'lllk s týmž zbožim 
mOznost zameny f Sl . 
»Slovenská hospodI~~ka» '?Y~~Sk~ mle~á:r:ske družstvo v 8.« s firmou 
č. 28241). m Je aren druzstvo, v 8.« č. 154Sn (Úx-:. sb. 

otázk~ ,zaměn~telnosti pro styk zákaznkkir č. 14620 
podmmkou naroku na -ochranU' odJe § . 
z po~'ži~í příznačného podnik _ .?' '" 11." o~'~t. 3 z.~~. p. n. jest, že 
kazlllckem styku č. 15185. sr~veh? f~~1~2em muze vze.1 1tl záměna v zá':' 
podle § II odst 3 zák' v. c. . 
Č. 13622.' . . p. n. s. není třeba soutěžitelského poměru 
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s hlediska § 11, odst. 3 zák. p. n. s. nerozhoduje, že jde technicky o vý
robky zcela jiného druhu, jde-li o podniky potud podobné, že 'by se 
jeden podnik mohl zaříditi také na výrobu zboži, vyráběného druhým 
podnikem, jako tomu je na př. u podniků, náležející-ch k strojnímu prů
myslu, třebas pracujících v různých oborech č. 13522'; srov. č. 15185. 
označují-li se výrazem »-Redis« pera s ohnutou špičkou, určená vý
hradně pro ozdobné písmo, TI e hle dí e n a jej i c h p ů vod., nelze 
spatřovati jednání příčící s.e d-obrým mravům soutěže v tomJ že obchod
ník nedal prostému zákazníku, žádajícímu pera ,redisová, právě p~ra 
pocházející od firmy, pro niž byla zapsána ochranná známka »Redis«, 
nýbrž jiná pera podobného druhu, a že ho na to neupozornil Č. 135,93. 
za okolností jednotlivého případu se nepříčÍ- dobrým mravům soutěže, 
naléváno-li zboží: určité firmy do nádob jiné firmy Č, 143'11 ,(Úr, sb, 
Č. 2058); srov. však Č, 1704" (Úr. sb.č. 4008!). 
skautské odznaky a .přezky, které »Svaz junáků skautů« dává vyrá
běti a' prodává jako z b o ž í, a jež je označeno jeho iménem, jeho 
heslem (,»Buď připravenI«) i znakem, je pří.z.načné pro řečený Svaz 
a jeho prodejny Č, 16170 (IÚr. sb. Č. 3]34). 
nie je nekalou súťažou, ked' majitel' drogerie zákazníkom, ktorí- si síce 
žiada1i »aspirin«, ale ktorí - ako s.a dotazom presvedčil - neprajrú 
si výslovne ori.ginály »Bayemv a'Spirín«, ponúka a predáva iný lacnejší 
liečebný pmstriedok podobného účinku Č. 16251 (Úr, sb. ,č, 3319); sr:ov. 
Č, 143'1'1" Úro sb. č. 2058<. 
pokud může balení určitého druhu zboží do obalu určité formy podle 
poměru jednotlivého případu býti chráněno zákonem proti nekalé sou~ 
těži č. 1'637'9 (Úr. sb. č. 3,)67); srov. č. 11539. 
při ochraně zevněj'ších zařizeni' podniku nerozhoduje pouhá priorita je~ 
jich užívání. a může se ochrany té dovolávati i mladší podnik, stalo-li 
se ono zařízení pro něj .příznačným č. 16318Q (Úr. sb. Č. 34(8). 
stane-li: se zevnější, podnikové zařízení příznačným pro více podniků, 
nemůže se žádný z nich ve vzájemném poměru dovolávati ochrany po
dle § ll, ods!. 3, zák. proti nekalé soutěži č. 16382 (Úr. sb. č. 3~68'). 

název časopisu je zvláštní zevnější' zařízení podniku vydavatele časo
pisu (§ II, ods!. 3' zák. proti nek. sout'.) č. 1163'82 (úr. sb.č. 3!!jjOO). 
pojem. značkového zboží č. 16444; srov .. č. 1i1537', 1,1004, 14900. 
je-li v textilním oboru. známo užívání ochranné -známky na okraji' látek 
- třebas jen v cizině, - múže se pro toho, kdo užívá v tuzemsku 
téhož způsobu označení svých výmbkít:, státi příznačnou jen známka, 
nikoliv i její- umístění na určitém m~stě Č. 16664J (Úr, sb. Č. 36f5i1). 
prodávání sodovky (limonády) v lahvích, pathcích jinému. &outH.iteli 
s nápisem tohoto soutHitele bez upozornění, že obsah láhve- nepochází 
od výrobce označeného na láhvi, může založiti skutkovolt podstatu 
§§ I, 1,1, ods!. 3' zák. Č. 17()4L4 (úr. sb. Č. 4008!); srov. Č, Wlill (úr. 
sb. Č, 2058). 
§ 12 (PodPlá~eni): k výkladu § 12 zák. p. n. s.; pokud jde o podplá
cení prodavačů (zaměstnanců) v O'bcbode,ch výrobcem zboží, jenž vy
psal pro ně soutěž 'a ceny (prémie) za tím účelem, aby se v záka'z
nickém styku propagovalo zboží, pOCházející od slibujíciho výrobee 
před jiným zbožím Č, 116807. 
II 15 (oprávněni k žalobě zdržovací a odstraňovací) : není tu' objek
tivní nebezpečí dalšího :rušení, přestal-li ž'aJlova-nir jako' jednatel za
mýšlené společnosti s r. o. již před podánim žaloby užívati závadného 
údaje ve firemním znění, ježto společnost s ručen1m omezeným nebyl'a 
založena a mÍlsto ní byla založena veřejná obchodní společnost, jejímž 
je sice žalovaný veřej-ným společníkem, avšak není oprávněn společ
n-ost znamenati a ji zastupovati č. 116530 (úr. sb. č. 35'67'); srov. 
č. 10909, lll~. 
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bezvý'znamnost upuštění od závadné činnosti (jednání) za sporu nebo 
zastavení provozu. podniku za sporu pro narok podle § 1 zák. p. ll. s 
č. 146el. . 
§ 15, odst. 3- zákona má na rn~lsli jen žaloby zdržovací a odstraúovací 
nejsou jím však dotčeny nároky na náhradu škody, odškodného, útrat 
sporu a uveřejnění odsuzujícího rozsudku č. 13:922; stejně Č. 15699~ 
poměr § 15, odst. 3 zák. .p. n. s. k žalobě podle § 60 původ. zák. 
c. 14086. 
pokud nebrání § 15, odst. 3 zák. p. n. s. pOdání žaloby pod!'(~ § 60 pů
vod. zák. Č. 14086. 
k výkladu § 15 zák. p. n. s. č. ,15686; srov. i č. 13922. 15699. 
nejde o nedovolené hromadění- žalob ve smyslu § 15, odst. 3 zák. p. 
n. s., nešlo-li o všeobecný inkriminovaný výrok, který by se dotýkal 

"podle svého smyslu více nejmenovaných osob, nýbrž O' výrok, jenž se 
přímo dotýkal více určitých osob výslovně v projevu jmenovaných 
a žaluje-li se též o odškodněn.í č. 15699'; srov. Č. 13'922. ' 
případ, že byly podány a doručeny žal'Ovanému dvě žaloby zároveň 
č. 15699 (Úr. sb. č. 3005). 
postavení vedlejšího intervenienta ve spDru Č. 14617'. 
ve sporu O' zdržDvad nárok má vedlejší intervenient práv.a společníka 
v rDzepři; podle §§ 14, 210 c.. ř. s. Č. 1461'7. 
vzdáni se opravných prostředků, žalobcem ve sporu a· zdržavaCÍ nárok 
nemůže b~,ti na újmU' vedlejšímu -intervenientovi, který přistoupil ke 
sparu před tím, než rozhodnutí nabylo fDrmální právní moci Č. 14617. 
§ 16 (obSah nároku na náhradu škody): k apodstatnění nároku n'a od
škodné s.tačí v kankrétním přfpadě, že jeďnánÍ žalovanéhO' mDhlo vésti 
k znehodnacení dabré pověsti výrabkú žalobcDvých č. 131887, Č. 14614 
(důvody). . 
k žalDbě na náhradu škady pDdle zákana prati l1ekal'é SDu.těži jest 
oprávněn i ten, kdo za sparu přestal býti sautěžitelem Č. 1'51686 (Úr. 
sb. č. 2997"). 
'li ,nároku na náhradu Š'tady tPodle § 16 se nevyžaduje ,přesný 
důkaz všech pravotvarn)'ch skutečno-stí (§ 16 zák. p. n. 5.) Č. 16579 
(Úr. sb. č. 3693·); srov. č. 16966. 
P a II h á m o ž n a s t újmy nestačí k přiznáni DdškadnéhD ve smyslu 
§ 16 zák. p. n. s. Č., 169'65; sro-v. č. 11'142, 116579; srov. však č. 131831. 
14614 (důvody). 
nárok na Ddškodné již za spanl není odůvodně'l1, měI-li žalavaný 
úspěch ve značné míře a byl-li závadný tiskopis krátce pa vydání za
baven Č. 11'6&81. 
odškodné za utrpěné příkaří a jiné osobní újmy lze při:z;nati jen, jsou-Ii 
dakázány k o n k ret n Í' akolnasti, z nichž plyne, že závadné údaje 
skutečně pro'l1ikly do veřejnasti a že jimi skutečně utrpěly dabrá po~ 
věst pO'dniku žalobcova nebO' jeho zboží č. 1:69615; srov. Č. 1114'2, 16579-. 
§ 17 (odpovědnost zaměstnavatelova za činy zaměs,tnanců): viz rozh. 
č. 13544, 15·236, 16965. 
k odpovědností zaměstnavatelově za činy zaměstnanců (§ 11 zák.) 
se nevyhledává, aby jim je zaměstnavatel přikazaval Č. 133:44. 
k atázce odpavědnosti spolku za jeďnání jeho činovníků ve věcech ne
kalé soutěže Č. 14634. 
k otázce odpovědnO'sti komanditisty za jednání komanditní společnosti 
s hlediska § 17 zák. p. n. s. č. 17009. 
[Učeni komanditisty, jehož jméno jest obsažena ve firmě kamanditní 
společnosti není amezena na peněžité pohledávky (závazky), nýbrž se 
vztahuje j: na nároky na plnění ne-peněžité (konání nebo apominuti), 
tudíž i na náraky zdržovací podle zákana proti nekalé sDutěži (§ 17 
zák. Č. :1'11/19217'), ledaže by kamanditis.ta dokázal, že ten, kdO' uplat
ňuje jehO' ručení, znal pravý stav věci á poměry v po'dniku komanditní 
společnosti č. 17009 (Úr. sb. č. 3969). 
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\. . z v"roku a U\'eřejnění raz sudku 
§ 18 .(uveř~in~ní ro~sudk(:U): ,%ov~ a~~73')') tímto rozhadnutím opuštěn 
je přl'pustne c .. H36/9 u:-. :.. . c. 11"6318' 
názor vYvsl?v~e~y v rozll .. c.( 111~2" - v;'světlení zákazníkům, preven
účei uverelnenl raz sudku p'0uce~l a ~ 1704B (Or sb č 4016). 
tivní účinek v kruzích sautězltelskych) c~ 16851' i 6881 16965. 

. C b uveřejnění rozsudku c. 16679, I~, , 

pokud neOl r~ ~ ~ , elze v hověti, není-li uveřejnění třeb.a 
nároku na uvereJnem razsudku ?: o y. hlediska maráln~ho dash-
ani v zájmu veřej~osti an:bo za]erncu, am s / 
učinění Č. l!66'719 (Ur. s.b. c. k3673).. duO vodněn b)'l-li' závadný tiska.pis 

. k - • ·noenl' rozsuď' u nem a, v , d b nara na uvereJ " d dání tiskopisu znacna 0', a, 
krátce po ,:y?ání zaba~~n,. up.lkYtn~~t'hn~po~~tatné úspěch Č. ,16881 (Úr. 
a nemela-lt za1aba v Ca-stl nt e 
sb. Č. 36151). v • y , .' 't .'h věti zejména tehda, stalo-li. s~ 
žádasti o uvereJnem r~z~u?k.u les vY) a v sání cen) tiskem a Je-ll 
závadné jed~ání (uve1reJI1~~1 tSO?~~z~r:h\~ -z~raveny o výsledku sporu 
v zájmu VěCI, aby bY' y zucas ne -' 
č. 16807 (Úr. s.b. č. 37~4).. . ním § 12 zák. není vylo u-
§ 22 (,místní přfsl~.šn~st ~i?u~nt.~: u~l~~ěv~'řislušného soudu č. 1317581

• 

čena dohada o pnslus~a~t1 Jme.lo \ s. na lňu'e-li přestupek po
§ 23 (promlčení nár?k~ podle :.:ak. p. no k~~Oll p od~tattl padle zákona 
dle §§ 114, odst. ~,)1t.. 1), 13il1:1V~· r.,:~ci postjž~néhO posouditi podle 
proti nekalé soutezl, Je PE?m cem . .?a, emúže na újmu druhé strany 
zákona prati nekalé soutezl a ,~ostt~eny '~f takovétO' nároky o předpis 
a proti zás.adám. právnL bez~~cnos,~ O~)l IČ 16181 (Úr. sb. č. 31401). 
abecnější (:předplsy obcanske a za on , . "" byla-li vypsána 

~, , r' ároku padle zakona p. n. s." . h 
kdy se pocma pron: c~nl n . b' V'I za účelem propagace le o 
soutěž a ceny ~prem:~) ~'y~06~~~ z oz~ 
zboží. před jiným zbazlm c. '. 
§ 40· viz č 15679' u § 18. § 44 ·k P n s· jest jednáním 
§ 44

0 

(jedn{wí ~rém~o~á): k~vvýkladu ré~~)' v;robce'~ zbaží za tím 
:prémiov~'m Vy.plS0V~01 s~u~~ze a

t 
,~en o~~pacrovala zboží, pocházející od 

účelem, aby se v zak~azm~. e,rn s Y ~,,? y b 1lf3'S07'. 
slibujícího o výrobce J?!e1 )]~nym P~,?t~W'jS~'u dvě osoby (firmy), které 
§ 46 (pojem soutez!te e . sou. ~z~" aboru i tehdy jestliže se obory 
jsou činné v podobnem h?Sp~dar~ e~ností ~ nastal),' v nich postupně 
pusobnosti nekryly ,do, ~ses pa. ra _ cel k u' při podnicích podob
nějaké změny, zustava-h pr~ece len v 
ného hospodářského aboru c. l3~~~. , . ,t ho kdo ob c h 0-

pakud jsou datčeny přím9 s9utť;zltel's~~e zal~imo~ t 1383'1' srov. 
dll je se zbožím, vy r a b e n y m Jmou 

č. il'64J59. . :'ov' 'měru k soukromým abchodni~ům 
i spolecenstvo Je souŤI:zltelem \ po,~. 'h 'e též odrobena pred ... 
téhož nebo podobl~éha °1~oru ~~'~p~d~rX~83 o(Dr: sb. č.

p 

2048-1'1); stejně 
pisům zákona proh neka~ e s~u ,ezl c. ~ 

~~Olg~~~I;ru~ž~0~~t[Os~h~t~Žit~r~!4'lékárníka, i~ k)dYŽ není v oP1r()á;ZOěn k pro-
···d y 14360 (Úr sb č ?D/!8' . srov. c. . 

deji léčiv, u nt;,~.l ,e c., . ~a 'u;čité 6zemí č. 14621 (Or. sb. 
vlastnost somczttele nem omezena 
Č. 22141); srav. ~:.1.198J4.. d ., t že dva právní podměty provo
pro pojem sa!ltezltele 

o ne~l rozl~o u·hc.: 146? 1 (úr. sb. č. 2243); srov. 
zuji své padnlky na ruznych rulstec c. -
Č. 11'984. . , " a zjištěrií závadnosti, inkrimi-
nerze yylo~'či,ti ,ll, žalobc~ ~rav~~ za1:óčfnkV exekuce, třebas b~. žalo
novaneho ]eunall1 a na J~ ~k za a~tavi1 a přestal tím býti sautě.zttel'em 
van5' za SP,OTlI proyoz po .m u ;a y l'O813! 
Č. 11~~21 (ur·v sb. ~. 224

d
f), ~~O\. c'proti ~ekalé soutěži mŮ'že žalavati 

na nahradu skody pO' e za ?na vv' 1, ~ 1'-686 (Dr sb č 2997). 

t ~~~I:k~O k~;rhrj~r~řd~~e:J§ii:ifg~po~:if~t~~~i;~'u~m: ~~~~~~n:ia;i;L~rj; 
deJny, v mC z pro a'i3 z 

i i 

, ! 

! 

I 

I 

.1 
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soutěžitelem výrobce nebo - d 1 
d:~h~: č', 16170 (Úr. s.b. č. 3:fJ~) avate e zboží téhož nebo POdobného 
sutazltelom podľa § 46 zák ~ Úl/Hl 
obchodník, ktorý predává t~v~~ ,27. v pomere k výrobcovi je a" 
,;,ký vyrába výrobce č. 16450 (Or t~~o čS~~~í/t)kbO po~obného druhu~ 
zelezmce a továrna vyrábé" , d . . . t. srov. c. 13'83r7, 
č. 165~? (Úr. sb. č. 3'593,). llCl opravnt prostredky jsou soutěžiteli 
pokud JSOU notáři a ad k' t" v~·. 
Č 116582 (·U· b v va a 1 soutezlteh ve smyslu § 416 zák P . . r. s . c. 38J9i). . . n. s. 
vydavatele a nakladatele časo isu . t ,. 
ný~i ~aso.pis.eckými podniky j~stližiejSe tOd~la5Í~~l o za sou~ěžit~le ,5 ji~ 
ventelum v přímém právni:n . , v • '. ~~n1{um podnrku 1 k jeho 
zřetele na to v J·a'·Am vnl·tr~ . pomervu, l~a JIm osobně zavázán bez 

•• , l\.J;: , mm pomeru Je k rt· k· • 
organ Je časopis označen č 1167142 (O b v po 1 lC e strane, za jeJíž 
§ 52 (pOměr k cizině vzáj~mnost). r. s .. c. 3729). 
záleží na větš,im neb~ menší'~ fO· s hledIska § 52 zák p. n. s. ne~ 
firm~ v tU,zemsku Č, 13844, zsahu odbytu soutěžící cizozem.ské 
proh !Vladarsku jest zaručena vzájemnost 
n. s. c. H84~. podJe § 52, odst. 2 zák. p. 
byla-li prohlášením ministra s ra dl ' " 
cízozemec co do ochran· na ~ ;~ nostI ~rokazvana v vzájemnost, jest 
nepos~~tllje zdejším přísrllšníků~ n~r ~u,~e~c~lffi, trebaze sn~d cizí stát 
stat C1Z1m příslušníkům pokud 'e a~e a ovo.u ochranu Jako zdejší 
statě shodná s ~ch . J n oc rana)~ Jest alespoň v pod
soutěži Č. 13!841i. ranou podle zdeJslho zákona proti nekalé 
otázku časového pořad.í "'.outěŽídch od· o 

~kého, jest pOSuzovati ~ehled' .. Pť mku" tuz~mského a cizozem_ 
c·, 13'84'4-,. .' IC na o, o uzeml kterého· státu jde 
§ 53 (poměr k jiným zákon' ) . '. 
písm. i) a § 131 živn ř k z~~ . pomt~r prestupku podle § 114, odst s 
Prozatímní opatření" n~lze nll.l?·ro 1 nek. soutěži č. 16218!1. .• 
vedení prozatímníh~ opatře~ov~~t~ od~lad, .exe~~~ce, povolené k pro
podle zákona proti nekalé so~dži č 71~(i~~Ťl zajlsytěn zdržovací nárok 
pok~ld nelze povoliti prozatímn' o· ~ "sro~:y c: ~90~, 
~dI?urce zdržel rozšiřování letá~o patre.n~~k zaJ~s~e~l naroku, aby se 
hst!~y ~polUt·s reklamou pro Odpů~~o~ . T.c z ~ver~Jnen obsah patentnI 
v nzenl o prozatímním o atřen' u,.}rym? C',13843, 
zákona proti nekalé sout~ži ne" k zajlstem z,držovadho nároku podle 
zlehčují-cích Č. h11923; srov, -Č 11~~O dokazovatI pravdivost tvrzení prý 
k povolení prozatímního op' t~ , " ~, v 

otištěn v časopise vVdávané~re~d. ~tacI, z.e po·zastavený článek byl 
rem;, nárok na pro'zatÍtnní opatření ~~l~fetm J~~O odpov:~ ... dným .red'akto'
nosb, nehledíc na zavinění nebo vědo ' ~ ~k llvpdnen. lIZ touto skuteč-

Souvislost příčinná viz .hesla' a d k' t ( ml: u TU C, 13'9.231
; srov, Č, 110516. 

mobily, náhrada' šk~g,y ap.y,Oydpove?nost), autohus, auto-
Specifikační koupě· hl·.' rlClnna souvislost 

VIZ eso· smlouva k 'h . 
SpelmlačnÍ Obchody viz hesJ.~. d' f y ~ll pnI roz , Č. 15001'. 
Sp d't' ,. , 1 erencn.1 Obchody 
. e ler VIZ hes.la: zasilatel a 't " .'.'. 

ohch. zák.) , zas a-vnl pravo zakonné (čl. 3182 

Spis dovolací, odvolací víz hesla' d o vl' '. . 
- notářský viz heslo: notá'ř k' o a!1 I, odvolaní. 

. t'V hl' s Y SPIS 
- - ;~ ě ~t· te::~ í g hr, pře v z e tí 'p 1 n ě n í, s m I o II v a ve pro-

Spisy: II ah 1 é d n II t Í' -d·o -ll'i c h 
Splátka viz !heslo: p I a C' e n í. viz tam ž e. 

- .:: y r o ": n a c i k v oty viz heslo' v " 
~ Jinak VIZ heslo: p I a cen í. . Y r o v n a n 1. 

Splatkové obchody (zák. č. 70/1896 ř z)· 1 . 
k pOjmu splátkového ohchod~ č. ·1~526. (POjem splá·tkových obdliodů): 

Splátkové obchody 
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není podstatou náležitostí splátkov·ého obchodu, aby byly jednotlivé 
splátky čís.elně stejně vysoké nebo vždy v určitém údobí stejně splatné 
č. 13526. 
jde o splátkový obchod, jestliže kupitel při objednávce prohlásil, že 
hotové zaplacení kupní ceny najednou nen.í možné, a prodatel pak 
zaslal kupiteli na zapravení kupní ceny několik složních lístků Č, 13526; 
srov. Č. 131729. 
pouze v tom, že prodatel povolil kupiteli platební lhůtu dvanácti mě
síců a zaslal mu s fakturou a zbožím i dvanáct složních lístků, není 
mlčky sjednání splátkového obchodu ve smyslu § I splát. zák. č. 1372'9; 
srov. Č. 13626. 
§ 2 (vzájemné vyrovnání při odstoupeni. od smlouvy): kupitel, vraceje 
prodateli věc koupenou na splátky, jest povinen nahraditi mu škodu, 
rovnající se poklesu ceny koupené věci č. 14586. 
uplatnění výhrady vlastnického práva pro datelem znamená odstup od 
smlouvy jen tehdy, není-li pochybnosti o jeho vůli k tomu směřující 
č. 156M; srov. nyní č. ltJ609. 
proti nároku na vydání věci z důvodu vyhrazeného vlastnictví nelze 
namítati započtením vzájemnou pohledávku kupitelovu dosud nelikvidní 
č. 156H; srov. č. 147B4; 16917. 
nelze pokládati za odstoupení nd smlouvy, jestliže prodávaj,íd odebral 
kU'pujícímu věc, prodanou na splátky, podle předchozího ujednání, že 
jest při prodlení kupujídho se zaplaceni:m splátek oprávněn dodanou 
věc odebrati a chovati ji u sebe až do úplného zaplacení kupní ceny, 
i kdyby ono ujednáni bylo neplatné č. 1-6917; srov. Č. 16009, 12521, 
12242. 
výhrada, sjednaná při uzavření splátkového ohchodu, že prodávajicí 
je při odstoupení od smlouvy pro nedodržení platebních podmínek 
oprávněn dáti oceniti věc, prodanou na splátky (automobil), podle 
jeho stavu bez soudního řízení soudním znalcem, kterého určí prodá
vající, a odečísti takto zjištěnou hodnotu· věci z kupní ceny nebo jejího 
dlužného zbytku, se pří'ČÍ' předpisu § 2, odst, 2, posl. věty splát. zák.; 
je-li hodnota uvedeným způsobem určena mezi smluv ci sporná, jest 
o· ní ve s.poru o výši náhrady, příslušejíci prodávajícímu podle § 2, 
ndst. 2., první a druhé věty splát. zák., provésti znalecký důkaz, přede
psaný civilním soudrum řádem č. 1"69117. 
pro ·určenÍ hodnoty prodané věci na splátky a pro výpočet náhrady 
za její znehodnocení jest rozhodující- doba odstoupení (zrušeni) kupnl 
smlouvy, nikoliv den odebrání podle shora uvedené dohody č. 169n. 
§ 3 víz rozh. č. \3"525 u § 1, č. 1513:1 u § ll. 
§ 4 (námitky. jichž se nemůže kupitel vzdáti) viz též rozh. č. 1662(1 
ll" nového splát. zák. 
námitky proti pohledávce ze splátkového obchodu, jiChž se dlužník 
nemůže účinně vzdáti podle § 4, může dlužník vznésti proti :postupníku, 
i když po postupu uznal svfii dluh jako jeho pohledávku č. 14'46:). 
§ 6 (SOUdní příslušnost pro žaloby ze splát. obchodů, účinky. neroz· 
hodl·1i příslušný soud) víz též rozh. č. 13626. 
žalobou podle § 39, Č. 5 ex. ř. 'lze se domáhati výroku, že exekuce po
vo·j,ená na: základě formálně pravoplatného rozsudku není přípustná, 
poněvadž soud, který vydal mzsu-dek, nebyl podle § 16 zák. Č, 70/1"800 
příslušný Č. 13578"; srov, ,č, 12561. 
procesní soud -neni oprávněn prohlásiti pravoplatný sv U] rozsudek na 
p o li h Ý ·n á vrh žalovaného, podaný po- -právní moci, za zmatečný 
podle § 477, č. čl c. ř. s. z di\vodu § 6 zák. č. 70/1896 č. 14838. 
zaručil-li se rukojmí za v y k o n a t e 1- n' o u pohledávku, ne m ů Ž e 
uplathovati námitku, že hlavní dlužník byl odsouzen k zaplacení kupní 
ceny s.oudem podle § 6· splát. zák, místně nepříslušným Č. 14969. 
§ 9 (smlouvy k obcházení sptát. zák.): umluvili-li smluvci při sjednání 
nájemní smlouvy, že se nájemci zároveň vyhrazuje právo koupiti na-

i 
I 
i 

I 
, i 
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jatou věc do určité doby po odevzd' . V' 

,vyhr~~eného mu práva nepúuži1 n :;:ž z~ UTCHali cenu, avš,~a,::k~~'~}.,'m(:e 
K?U.pltJ, nelze nájemní smlouvy poJládatise rozhodl tep~~~e 
s~hno.uti účelu splátkového obchodu a ' za sml(:mvu, 1.1~ se. do~ 
~redplsu splátkového zákona č. 1611'4 \ ztahovah na naJemm smlouvu 
Š 11 (pl~tnost předpisů splát. zák. pr~ prode'e S' • 
s.platk~)V.em obchodu s losy jest šetřiti před' J §I03 u na splat~): i pti 
1896 c. 15Dl. . P'Sll ,odst. 2 zak. Č. 70; . 
pOdle zák. č. 76/1935: viz též heslo' sol' tk . 
dle zák. č. 70/1896. . . a ovc obchody po~ 
§ t: pr,odej, »p~i pYDvaza-vání obchOdní nebo ", ';t. , • 

§,l. spjat zak. Jest j e II prodej movité věc' .. )l~e ZlvnostH:: Y,e, smyslu 
pIi nebo zhotovil) za účelem dals','11o . 1,)1: Sl pro datel pondIl (kou_ 

• V' ' zCIzem c. 16623 
prodejem pn provozování obchod' b .. 'v. . 
debního přístroJe hostinsk\'m kt ~} ~e ~ JJne ZIvnosti není prodej 
potřebuje, a nelze na tak~ov~lto erf d ~ vp~'o\'?ZU .své živnosti již 
kona č. 16623. pro eJ UZItl predplSů splátkového 

§§ 5:" 6: koupě hudebního přístro'e (h' 'h 
pro hostinskou živnost je na jehb t Ia~1 ob automatu) hostinským 
obeh. zák. č. 116623:. s rane o chodem podle čl. 273 
uplatněni v}'hrady vlastnictví s' d ' v. 

podle zák. č. 7i6/1935 zname~á Je,! !Iad
ne pr,1 spl á

y 
t k o v é m. ' obchOd. ě 

···h d k' z Y z a r o ven odstoupe' d vaJlcl o o upni smlouvy č 16609 (ú' 'b" ' 'll! pro á-
11214, 12242, 12521. . 1. , . c. 3elo); srov. č. 15011, 

pouze z toho, že si prodávající vymohl d 
kupní cenv nelze Souditi že s.e . fOzSU ,ek na zaplacení~ zbytku 
srov. Č, 4993 5017 H?14' op'ac"v:sdal vh,yh!azeneho vlastnictví č. 1'6609· , ', ... ' " ne roz . c. 22'72 J 

poa.st~tn?u podmínkou odstoupeni od sml I I' v" 

vlastmckehO' práva při splátkovém b h dV ~U\) . a uplatnem vyhrady 
oznámení pwdávajícíh~ kupujícím tO c o e hJest J~n predchozí písemné 
vy~razené ve smlouvě, 'Odstoupiti I o~ :~ío Odn,Uh" ze v~koná J.?rávo, 
zpet, nezaplatí-li kupující zameškané 'l'tk llVJ nebo pozadO'vatJ věc 
~hůtě nejméně osmidenní (~ 5 odst ~p a, y v, poskytnuté dod,atečné 
c, 31~31);. srov. č. 170&S ('or. sb. č. 3á45r ed. zak.) c. 16644 (Ur. sb. 
nevyzadu1e se aby pís,emné oznáme' bl' 
splátek a vzáj~mných nároků Č. 16BM1 -(oU~ sa 1bov~lo 1 výši zameškaných 

, , r. s , C. 36431) 
plsom-ne oznámenie, potrebné odra ~§ 6, -' " 
hrady vlastníctva predatel'om Pnie .' h 5d od,st. 2, p~Q. upla1neme vy
danie ve ci č. 170B8 (Úr sb .; 394!e) .na ra :ne podantm žaloby o vy-
§ , .•.. c. o, srov. c. 16644: (Or sb č 364S) 

7: neprednesl-h zalovaný kupUjící ve ' . '., . 
~e jest nezaměs~nan)r, ne!z~ přihlíŽeti z ~~~u z~ ~platkového v obchOdu! 
Jako k okolnostI vylučující uplatňová' 'h u

d 
.1eh'Ů nezamestnano..sti 

vajícím č. 15400. nt vy 'ra y o ztrátě lhůt proďá-
§ 12: ustanovenie §12: zák Č 76jW35 . . 
pre splátkové obchody u;avl:en' dO, ~?dneJ príslušnos,ti neplatí 
Č. 16250 (Or. sb. č. 33117:). e pre ucmnosfou tohoto zákona 
§§ 18, od,,!, 2, 20: viz rozh c· 1 ~"n3 § • 
č. 16250 u § 12. . . 'OUL ul; c. 16644, nO&8 u §§ 5, 6; 

Splatnost viz h~ž hesla.: a d v o kát pří roč' 
m ě s t n a n c i o b e c n í: 1, r o z s ude k § 406 c, ř. s., z a-

dani, po~latků viz hesla: dai'i, poplatky. 

POdl~ ~ělnakř .. Č,. 2
1
50/1.9)35, č. 251/1,935 viz hesla: 

, ~ e u evy, nezamestnaní. . zemědělci (ze-
po?Iedavek cIZozemských věřitelů viz heslo: de v i s. o v á o ... , 
POJ1stných prémií viz hes.lo' .. v t v, ',' pat r e n l. 

a judikaturu u §~ 28 29' Pko J 1 S . e n J s rl!. I u vnl (rozh. č. 163(34) 
, ~ , za. o poj.. smlouve. 

st8'Vebnl
b
ch ;vkladů (zálOh) a zápůj'ček viz heslo' s pol eV t 

ve, 'll 1 aby t o v é. . cen s vos t a-

Splatnost 

výměnkářských dávelí;: viz heslo: V}' II ě n e k. 
zápůjčky viz heslo: z á p ů j č k a (rozh. Č. 16946). 
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prohlásil'-li směnečný věřitel dlužníku, že akcepty budou rozděleny při 
tiplatnosti na malé směnky, nebyl oprávněn v době splatnosti směnku 
zažalovati, nýbrž byl- povinen poskytnouti dlužníku možnost, aby 
splácel dluh ve lhůtách, a přijmouti po případě na tyto lhůty nové směnky; 
nemohJ,i-li oSe smluvci ,v tomto smčru dohodnouti, nelze z toho dovozo
vati, že zůstalo při splatnosti směnky, nýbrž náleželo věřiteli, aby po
nechal soudci podle obdOby § 9D4 obč. zák., aby podle slušnosti určil 
dobo. plnění č. 1131385. 
úmluvou, že jest konati na pohledávku splátky při každém představení, 
jak se -dají, nebylo ponecháno konání splátek na libovůli dlužníka 
č. 1354"3. 
i tam, kde bylo plnění ponecháno na libovú1i právnické osoby, jest 
soudu určiti dobu plněni podle třeti novely § 904 obč. zák. Č. 13543. 
domáháno-li se náhrady škody pro- nepřihlášení k pensiinímu pojištění, 
nelze přisouditi i náhradu splatnoU' po vynesení rozsudku prvým sou
dem Č. 14121. 
úmluva, že má býti plněno pOdle libovůle dlužníkovy, omezuje práva 
věřitelova více než úmluva, že se má plniti »podle mož'nosti« nebo »až 
se dá« č. 14329. 
žalobce může za sporu opříti žalobu o tvrzení, že dospělost zažalované 
pohledávky nastala po 'podání žaloby Č. 14550, 
odložení splatnosti pohledávky, až žalovaný dostane hostinskou koncesi 
Č. 1413,19. 
kdy - se počíná promlčení pohledávek, jejichž zaplacení sHbil dlužník 
»podle možnosti« nebo »až se dá« č. 15279. 
promléení pohledávky splatné »podľe mož'nosti« ,nebo »až se dá«, se 
počíná teprve okamžikem, kdy nastane u dlužníka objektivně' možno-st 
platiti Č. 15279. 
splatnost daně z obratu nezávisí na doručení platebního rozkazu 
č. 157211. 
splatnost p'oplatku, ktorý má byť zaplatený v hotovosti (z kúpopre
dajnej smluvy), nastáva v 30 dňo,ch odo dňa doručenia platebného 
rozkazu a 'nie v čase vzniku poplatného právneho úkonu Č. 15721. 
slíbil-li dlužník splniti podle možnosti, muže soud určiti dobu plnění 
po .případě i do budoucna; tomu nevadí § 406 c. ř. s. Č. 11611:9. 
pfedpisy zák. Č. 240/1924 o pNročí se netýkají splatnosti, nýbrž jen 
žalov,atelnosti závazku peněžního ústavu, jemuž bylo povoleno přiročí 
Č. 17035. 

Splnění smtlouvy viz hesla: pIa cen í, spl a t n o s t, spr á v a pro vad y. 
Spojené dno viz heslo: původské právo [rozh. Č. 15198 (Or. sb. č. 2651)]. 

- státy Severoamerické viz heslo: z á p u j č k a d'Ů 1 a r o' v á (rozll. č. 1'58198). 
Spojeni opětné rozvedených manželů viz hes.1o: o b n o v a man žel s k é h o 

společenství (§ 110 obč. zák.). 
Společenská smlouva viz hesla: TI e pIa t n o s t s m I o u vy, sml 'O II van a 

o-ko, společnost. 
Společenský podnik (zák. Č. 54/i193Q') viz hesla: ba n k a, pen ě žit é ú st a v y, 

P' o:-d n i k, s p o leč n o s t. 
Společenství manželské viz heslo: o b :fl o v a man žel s k é h o s pol e č e n s tví. 

majetku mezi manžely (§ 1234 obč. zák.): podstata společenství majetku 
mezi manžely ,pro případ smrti Č. 15068. 

statků, majetkové (§§ 825 a dalši obč. zák.) viz též heslo: úp r a v a pac h
t o v n é h o rozh. Č. 13534, 13602. 
dra ž b a i d e á I n i pot o v i cell e m o VIt o s t i viz heslO': dra ž b a 
v 11 11 ce ná n ern o vit o,sti rozh. Č. 16297, 16955. 
dražba púd.Ie § 352 ex. ,ř. viz tamže. 
11 á r o k s o u sed ů v pod -1 e § 858 ob Č. zák. viz heslo: o h r a-
zení. 
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odpovědnost spoluvla t ,'," . " 
heslo: poj i š t ě II í .p e n s i . ~ , II 1 k II - z. a m es t II a vat e 1 ů viz též 
rozh. č: 14176. J I (§ 5 zak. o pens. poj. č. 26/1929) 
kdy Jde o s_paluvlastnict '. I 
několika rolníky k potře.bě v 'e'kh ~/. Sp,?~čn~u koupí žacího stroje 
čenská smlouva č. 15195. J J osponarstvl byla ujednána spoJe":' 
konceso'vaná lékárna může b 'f 
nemají všechny koncesi -k' ':;~v~~:Pf}~~rJastn~crví několika osob, třebas _ 
3047, 5979. . e arny c. 15884; srov. Č. 16923 
'I I' , c ens cy podfl s.p o 1 e č e n s t e v II • " v • v • 

:několika oprávněným č. 16031. 1 nemuze ,nalezeti (vůči spoIečenstvu) 
jestliže se spoluvlastníci ideálních' . a •• 

lesnímu hospodařená a vedení v, d ,POdl,lu lesa sdružth k vhodnějšímu 
nic-koll osobu, nýbrž o účelovJ\ ne s:pr.~vy, lesníh9 c;-lku, ~ej~e o práv_ 
spoluv.lastnictví (§ 825 obč. zák.)s~~c1fJ~~~. sdruzent s praVllI povahou 

vnější poměr: 

žaloval-li spoluvlastník zabavené vV', v, 
věc, jest žalob:ní žádostI. vyhověti ;~lt~Od n~pnpustnost ye~ekuce na

y 

celou 
.nou exekuce na žalohcův spol '1 t· k'. ze se prohlasu]e za nepripust~ 
9306, 11338. llV as nic y podil č. 13556; srov. Č. 4002, 

}de~li o smlouvu pachtovní ,s někoJi.lc "" -1, 'Y' . 
pachtu jest ,reálně mzdělen bylo Yd' a ,::>po upac~t~n, amž předmět 
sobu .ohlášení nároku na ~pr pre l:tSU S ,7 vl nar. c. -164/1933 o způ
~?' vš~ch spolupachtý-řt\ UČlllit~iu ~ac ov~e~o d~state,čně, vyhověn.o 'Co 

,1 Jen Jeden ze spolupachtýřů a po v ,~oISf.U III oZlnaf!lent naroku na slevu 
p~chtov?ého č. 13602, 13534. za a -' 1 u soudu Jen on sám o úpravu 
pn oO'znameni nároku ua úpra,vu pachtů' 'h t v, 

men j-ednomu ze spoluvlastník o , h vne o, s aCI, byl-li nárok ozná-
Jr' v , o ' u propac tovane nemovitosti- č 13602 

exe UCl na dluzlltkuv spoluvlastnick' d'j ", 
p-odle § 249 ex. ř., má-li ,dlužník tuJ: P?' t na mo,:ité vě~i nelze vésti 
ze mu náleží správa . v , ,vec Ve své rvyhradne moci proto 
§ 12'38 obč. zák.. bYla~;r~~~c~mheh~ spoluvlastníka (manželky) podl~ 
celou věc, je d:r~hý .SJPoluv,Iastn~O~~ e!""a ~xe~uce, ;po~le § ,,249 ex. ř. na 
§ 37 ex. ř. výroku, že mobiliární e ravnen o,mahatI se, z·alobou podle 
zabaveného předmětu ,č. 13723. xekuce neHl pn-pustna- co -do celého 

hylo_li v -dražbě pmdáno ja,ko cel k . d" . '" . v 
vlast,ntické podíly byly různě zatí~enJe ~nl~ kn~h.o.VinI teI~o~ Jehoz spolu
nema vyznam ustanovení § 238 ' Y v e ovyml a dflclml hypotekami, 
vení § 222 e:x. ř.· ne'v šY ' ,,~JC r. a -nelze o?dobně u,žíti ustano
čás.ti Odpovídající' SP~'I~,~~~fc~aJ!~ zac~~?? neI?OV!to.st .test, rozděliti~ na 
zati pak věřitelům kteří m" 'Yt ~o I?m ruZ!ne . zaÍlzenym a. pnká-

I ' , aJl zas avnt pravo k celku . e" h hl d' z ce e 'f{)zv,rhované podstaty skl 'od " " . '.' J jIC po.. e avky 
dílčím přednostním nebo h 'ote~' aJ~Cl sev,,~ Jednotl~výc~ díIčk~, po~stat, 
podstat dílčic~ př.i čemž Jist dba;fl~ ;entelům -vsa~ leu z pnslusných 
již dříve bylo .přikázáno č.- 13860.a 

1 o O, CG z dotcené dí/,č) podstaty 

spoluvlast;Iík, jemuž povolena exekuce ,-dl v, 

§ 74 ex. r. má,rok na náhradu 'tl' f p~ ,e § 352 ex. r., ma podle 
;Ju.tné k pruvedení rozdělení neus a exde~u~~Iho ná'V',flhu ,a teprve útraty 

ou po ľlTIlCI č 13949 
spoluvlastníci prodaného pozemku' k' . . . 
škodu zPtl-sobenou nedodržením s I JSou 'dup~telt. ,nedílně odpovědni za 
o něm a ne o- ,oddělené na SO\~ OllVY: J. ~~li o Jednotnou kuní smlouvu 
domáhá-li se -n-ěkdo kon'f " ~e l'ne;zavlS 'e !woupě pozemků Č. 14394. 
'-'h' ' , eSorm za obou Ipodle § 523 b" . 
1\:ul- 'Ů'vnrho vkladu vydržené poln' sl 'b' 'o c. zak. take 
mus 'I t' , .' I Uze nosil (§§ 481 a 1498 b" 'k) , I za Ova I vsecbny spoluvlast 'k I' b ' o '1. •• za . , 

ll! Y sUze neho pozemku č. 14517. 

• 
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nelze povoiiti vyklizení ideální části nemovitosti Č. 15260. 
je-li nájemní smlouva, uzavřená se spoluvlastníky domu, z nichž je ně
který nezletilý, 'neplatná pro neschválení opatrovnickým soudem, není 
účinná ani pro ostatnÍ. zletilé spoluvlastníky Č. 16950. 
zaviní-li spoluvlastník nemovitosti zatížené výměnkem, že oprávněný 
nemůže pobírati dále výměnek in natura, .přeměňuje se nárok na plnění 
výménkářských dávek v nárok na plnění jejich peněžní hodnoty, a to 
i vůči ostatním nevinným spoluvlastníkům Č. 17060. 
byl-li závazek spoluvlastníků k plnění výměnku podle své povahy soli
dární, ručí spoluvlastníci i za peněžní relutum solidárně č. 17060; srov. 
Č. 3188. 

vnitřní poměr: 

§§ 828 až 829 obč. zák.: i spoluvlastník nemovitosti může uvésti stroje 
ve -spojení s nemovitostí jako její příslušenství č. 13220, 13312. 
pronajat-li jeden z ohou spoluvlastníků byt ve společ,ném domě, zaručiv 
nájemci zároveň ochranu podle, záko-fla na Ů'chr. náj., a vypovídají-li 
oba takto pronajatý byt, schválil tím druhý spoluvlastník celé jednotné 
,právní jednání prvního spoluvlastníka, tedy pronájem i zaručenou 
oohralnu, která byla podmínkou celého smluvního obsahu (§§ 901 a 1016 
ohč. zák.) Č. l4360. 
zřídil-H spOluvlastník nemovitosti hez souhlasu druhého spoluvlastníka 
výměnek i -na částech, k nimž mu nepříslušelo výhradné práv'Ů s nimi 
nakládati, jde v příčině těchto částí o abs.olutní neplatnost zřízení vý
měnku s hlediska hmotněprávního; význam této skutečnosti při rozvrhu 
nejvyššího podání dosaženého při exekuční dražbě nemovitosti Č. 14362. 
Ikdo jako spo.!uvlastník nemovitosti nepodal při zakládání pozemkovýCh 
knih v ediktáLní lhůtě námitky :proti nesprávnému knihovnlmu zápisu, 
jímž mu bylo do pozemkové knihy vloženo vlastnické právo k menšímu 
ideálnímu podílu -nemovitosti, než mu do- té doby ve skutečnosti pří
slušel, nepozbyl vůči druhému spo.J'li'\Tla-stníku po- hmotné st·ránce 'Svého 
práva, jestliže i po knihovním zápisu se spolu-vlastnické poměry nezmě
nily, spoluvlastníci i .nadále užíva.Ji nemovitosti a uhrazovali -břemena 
v poměru, jak)' byl od nepamětných dob před knihovním zápisem, a 
domáhali se i jeho opravy, uz,návajíce, že není správný Č. 16673. 
právo spoluvlastníka, jenž užívá nemovitosti větším 'podílem, než jaký 
jest jeho spoluvlastnický podíl podle zápisu v pozemkové knize, jest 
pokládati .podle obdoby §§ 372 a 829 obč. zák. co do l'ozdHu, o nějž 
skuteĎný, držeb-ními úkony k spOlečné nemovitosti odůvodněný spolu
vlastnický podíl převyšuje knihovně mu připsaný po-díl, za domnělé (na
turální) v.!astnictví, jež muže uplati1ov,ati proti každému, kdo nemůže 
udati žádný titul nebo jen důvod slabší; tako,vým slabším důvodem je 
pouhé knihovní vlastnictví druhého- spoluvlastníka Č. 16673. 
spoluvlastník -nemovitosti jest oprávněn knihovně zříditi k svému ideál
:nímu podilu požívací právo (§ 509 obč. zák.) a omeziti svou moc na
kládati se spoluvlastnickým podílem zákazem zdzení (§ 364 c) o'hč. 
zák.) Č. 17l35. 
§§ 833 až 8'35 obč. zák. (správa společné věci): pronájem bytu ve spo
lečném domě a v Ý p o věd' nájmu uzavřeného na neurčitou dobu, jest 
věcí řádné správy, a to i tenkrát, když jest nájemníkem podílník č. 13768; 
sm,v. však Č. 12738. 
přihlášení zaměstnance k povinnému penSI]ll1mU pojištění je věc řádné 
správy Č. 14176. 
úmluva spoluvlastníků o střídavé držbě spOlečné věci k dočasnému Uži
vání je dovolena Č. 14822. 
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při úmluvě o střídavé držbě a užívání společné věci muže spoluvlastnik 
žalovati druhého spoluvlastníka, který ji zadržuje, jen o- to, aby mu 
vydal společnou věc do. dočasného ,držení a užívání č. 14822. 
spolu'Vlastnický podH k movité věci ne 1 z e odevz-dati hmotně podle 
§ 426 obč. zák. Č. 14892.; srov. Č. 12373. 
společné držby společné věd .Jze nabýti odevzdáním znameními ,nebo 
prohlášením č. 14892; srov. Č. 12373. 
má-li úprava práv a povinností (užÍ'vání) jednotlivých spoluvlastníků 
nemovitostI zapsané v pozemkové knize, odiišující se od zákonné úpravy, 
působiti proti podivým třetím osobám, jež jednají v dúvěře v pozem~ 
kovou k,ni'hu, musí býti vložena do pozemkové knihy, v ,níž jest zapsána 
příslušná nemovitost; nestačí, že jisti,ll'a o oné úpravě byla založena ve 
sbírce listin při zápisu týkajícím se j i n é n e m o v i t o s t i Č. 17099. 
Jestliže se většina nových spoluv.last11íkt"1 nEdohodla na takovém uží
vání, jak bylo obsaženo v úmluvě sjednané předcházejícími spoluvlast
níky nemovitosti, -neváže ona úmluva menši-nu nových spoluvlastníktl, 
třebas se většina spoluvlastníků ve skutečnosti (fakticky) ,řidila onou 
úmluvou Č. 17099. 
k úkonům ohyčejné správy náleží i zvýšení náhrady za užívání spo
!ečné věci nebo její části některými ze spoluvlastníků Č. 17104; srov. 
Č. 7288. 
§ 8'35 obč. zák. (řízení): ve věcech řádné ,správy rozhoduje většina 
spOluvlastníků již sama o sobě a musí se jí menšina spo-luvlastníků po
drobiti Č. 13768; srov. Č. 4333. 
ve věcech obyčejné správy spole6ného jmění rozhoduje většina spolu
vlastníků, které se musí me-nšina podrobiti, ani'ž může v té příčině zvrá
titi usnesení většiny v nesporném řízení nebo pořadem práva Č. 17104. 
§ 835 -Dbč. zák. neplatí jen při mimořádné správě, ale i při řádné správě, 
jde-li o rov.nost hlasů Č. 15365; stejně Č. 12881 a 5558 (důvody). 
o ,návrhu spoluvlastníka, aby soud rozhodlo upotřebení a užívání urťJté 
místnosti, je rozhodnouti v' řízení ,nes.pnrném Č. 15365. 
jde o otázku správy spo-lečného domu, navrhuje-li někdo ze spo.luvlast
ní:ků, aby soud rozhodlo upotřeb-ení a užívání určité místnosti Č. 15365. 
§§ 836, 837 obč. zák. (správce): nelze uznati toho, komu bylo ro z~ 
s u d ke m zakázáno vyknná'vati hosti-nskou a výčepnickou koncesi ve 
společ.né nemovitosti, za vh-odnéh-o správ,ce této nemovitosti, třebaže 
není jinak proti jeho osobě námitek Č. 14154. 
opomněl-Ii spoluvlastník (správce společné nemovitosti) přihlásiti za
městnance 'k povinnému pens. pojÍ,ště.ní, stíhají náSledky toho všechny 
spoluvla:stní'ky nemovitosti Č. 14176. . 
byli-li někteří spoluvlastníci pověřeni souborem spoluvJastníků provozo
váním záležitosti v příčinné společné věci, jednají jako zmocněnci 
(§§ 837 a 1029 orbč. zák.) s pravomocí opatříti vše, čeho vyžaduje 
správa nem-o'vitosti a co s ní jest obyčejně sPOjernD Č. 16324. 
»správní výboN, fádně zvolený podle spole'čenské smlouvy, jest opráv
'něn k podáni žaloby o vyklizení bytu lesního zřízence Č. 16324. 
toho, komu by-la svěřena správa společného podniku, jest pokládati za 
zmocněnce spOluvlastníků č. 16923. 
předčasnost žalobního nároku spoluvlastní!{[Í na vydání poměrné části 
výtěžku proti společnému správci věci před slož'ením účtu, o něž se 
záro-veií. žaluje touž žalobou; nelze z cel a vše Ů' b e c n ě připustiti, 
aby bylo možno teprve po plnění ulo-ženém částečným rozsudkem po
kračovati v jednání a rozhodnouti o dalších žalobních nárocích, zejména 
tehda, l{dyby bylo lze další žalobní nároky přesně udati tep rve na 
základě plněni podle částečného <fOzsudku č. 16464. 
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~. t 3 Tj XII uvoz. zá1k. k c. ř. s. nelze 
obdoby výjimečného predplSU ods. c. v • 

užíti na jiné připa~y ~. -16(46,4~k spoluvlastníků na rozdělení spolecnych 
§§ 839 až 840 obc. zak. n~ 464 u §§ 836 837 obč. zák. 
užitků) viz též shora :ozh:-kC

. 16 ravuje je-n' dělení užitkfi a břemen, 
ustanovení § ~39 v obc. z,: . l~~~~u domněnku o výši podílu na spo
nýbrž vys,lovuJe vseobeone .p , , ... 
lečné věci Č. 13556. y lY'" aniž byla při tom stanovena vyse 
koupily-li dvě osoby vec spo ecne, d'lného spolu-vlastnictví ke koupené 
podílu kiOlždé z nich, nabyly rovno l' , -: 

věci Č 13556. 'k o d 'll aby .;oud rozhodl o upotH~
navrh~je-li jeden ze spoluvlast~1 u . omo' rozděle.ní užitků mezi SpO~?: 
bení a užívání ... ur-čit~ místno~tl, ~e~~~čného domu; otázku tu jest řesttl 
vlastníky, .nýbrz.,.o o~~zkU ~P~~~Yne~orném Č. 15365. 
podle § 835 ohc.,z,~ ',V,fIZ ,odH na zi.sku Č. 16923. ,TV' _ 

'nárok spoluvlastmku leka.liny na PIt 'ku') dělitelnou penezltou po 
, Vl. ľk v 1 bců (spoluv -as nI kt ' řipadá zažalovalo-li neKlO I za o v' t t dovolání výše podílu, I ery p 
hledávku, rozhodují pro pnpus noS , ' 
na každého z nich c. 14817. d V s jeho hlediska nem zavady, 
'dělení' výrokem pozůstalostníhOd ,sou dU.'di~eÍl m J' est údstranť.na závada 

. _'. • t I sti byla vy aua e c, - - 13512 alby cast pozus a o" ,.,., 1915 Č. 278 r. z. 'c; .' . 
s hlediska § 28' nar." z~ dn~ 13' z~,n ozů~taIost odevzdana, lest oprav
každý z několika de~lC~,v }I~z b~ ~ h papírfi na tom, u !něhož byly pro 
.něn domáhati se vydam casŤl cennyc 
pozůstalost složeny Č. _ 13512. , . věci dělitelné č. 13512. 
'pokud jest cenné papíry d~fkl~da:ol~~lastnictví nemůže omeziiti ~Pk~~
poznámka žalo-by .~' ,roz e;m s do jeho ideálního s:poluvlastme, o 
vla:stníka v dispOSlc.mm :pravU co . 
podilu Č. 13629. , zrušení spoluvlastnictví, a ujedna:Y;!1 
bylo-li uz,uá'llo rozsu~kem .,.~a olu-vlastnictví jiným způsobem, nez Je 
strany po- rD'zsudku, ze z.rllSl ~p dal svů' podíl druhému spoluvlast
r-Dzsudkem určenO' (spolUvlas~n~k p.:? tímt.o 1 ujednáním, nikoliv t~prve 
níku), ruší se nárok z, ro-z~u u ~l~~ rozdělení Č. 14091. , 
(knihovním) j}rD'vedemm ujedna,~ 'k proti druhému spoluvlastmku 
odpůrčí nárok v tvtze1ný" SP~UI vla§s,;~o e~bČ. zák., ,podané druhým spolu
nebrámí o sobe žalabe po e 
vlastníkem Č. 14219. 'k" dražebních podmínkách dobro
není-Li sjednána dOll:o~a spolu;lastt.m n~t~:o si zjednati podklad. pr~ návrh 
volné dražby spolecne ,nemovl o~~~m na zrušen'Í spoluvlastmctvl podle 
na dražbu pravoplatnym roZSU ' 
§ 843 obč. zák. C. 145~2. v 1- bě na zrušení majetkového společenství 
k otázce žalobního petItu v .zao II é do h o- d Y Č. 15533. 
a jeho ,rozdělení .p 9 d.1 e s Jed II ~~rví (§ 830 obč. zák.) k dvěma bu
proti žalobě ma z-ruSe,?l ,s~;)Qluvlast b '<, a hospodářsky tak právně samo
dovám, z nichž je kazd,a)akv stave, '~1~ že lze nemovitosti ty f)TlSicky roz-~ 
statným celkem, nel~e ycmne nam~i~víastníků připadla jedna z budov 
děliti tak, aby kazdemu ze sp 
t. 15795. ,o ••• v' b'ti v'těžek dražby rD'z,dělen mezi podílníky 
stanovení POdllu, ]Imlz ma y, . Yd ažebnímu řízení č. 16375. , 
(§ 843 obč. zák), lze rPonechatl~la~e p~zemkÍl pomíjejícího -rázu, n:=ll1 
je-li nedostatek parcelace a re~ . t ' (§ 830 obč zák.) podána vc,as 
Žaloba na rozdělení spolu'Vlas mc VI . 

č. 16490. H -1 v' ro""j žalovanému spoluvlast
žalohní žádos!" že. sPO.luyl,a?tn~,~~lJ:ll~s~I~I{cf;í tsouďní dražbou, .nest~Ší 
níku práv,o ~,adaŤ1 dZlUS:nt o zrušení spoluvla'Stnictví pod-Ie § 830 o c. 
k tomu aby Jl bylo osazen 
zák. č.' 16490. I ' ekuce v!nucenou dražbou nemovitosti, 
vyplývá-li z návrhu na povo ent ex 46-

i. 

.1 
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že se dotčený exekuční prostředek navrhuje k vymožení nároku na 
šení majetkového Společenství (§ 830 obč.- zák., § .352 ex. ř.), jest 
vrhu vyhověti tark, že se povolí exekuce s o u dní dražbou podle § ex. ř. č. 16740. 

prá-vnl povaha žaloby na zrušení spoluvlaslnictví (§ 830 obč. zák.) 
význam Upuštění (zpětvzetí) od žaloby č. 16839, 

ve Sporu o žalobě ,na zrušení spoluvlastnictví musi vystupovati bezvý_ jimečn.ě všichni sp.aJuvlastníci č. 16839, 

jestliže bud' jeden z něko.lika Ž'alobců, domáhajících se zrušení 
vlastnictví, upustí za sporu od žaloby, nebo jestli.že tak učiní žalující 
spoluvlastník proti některému z několika žalovaných spoluvlastníků, po_ 
zbývá celý žalobní nárok svého základu; k tomuto nedostatku jest při
hlížeti i bez námitek žaJovaných spoluvlastníků č. 16839. 

práv,ni údnek poznámky žaloby o zrušení spoluvlastnictví,záležeHcí 
v tom, že podle exekučního titulu' z.nějícího Proti žalovanému spolu_ 
vlastníku, možno véstí exekuci í proti jeho kn-ihov.nímu nástupci, jest 
omeziti jen na přisouzený nárok 'na zrušení spoluvlastnictví, nelze jej 
však rozšiřovati též na nárok na náhradu útrat sporu o zrušení spolu_ vlast-nictví Č. 16876. 

přirozené (lysické, reální) rOzdělení SpOlečných POzemkLi (§ 843 obč. 
zák.) nelze provésti, je-li Spojeno se značným zmenšením jejich hod_ 
noty; tomu tak je i tehdy, jestliže provedení takového rozděleni -vyža_ 
duje velkých nákladu nebo by mělo v zápětí příliŠné rozkouskování 
Společných pozemků, jež by vylu,čovalo rozumné, účefné hospOdařenína nich č. 16947. 

knihov,ni břemena, záležejid zpráva požívacího (§ 509 obč. zák.) a 
zákazu zcizení ideálního dilu (§ 364 c) obč. zák.),nepřekážejJ druhému. 
SPOluvlastníku v jeho žádosti za zrušení ,spoluvlastnidví L 17135. 
mOžné snížení hodnoty spoJe,čné nemovitosti z důvodu, že požívací 
právo zůstane snad nedotčenodraibou, ptovedenou podle § 352 ex, ř. 
a §§ 272 až 280 ·nesp. pat., jde na vrub SPOluvlastníka, jehož podíl 
jest zatížen břemenem snižujícím hodnotu nemovitosti č'. 17135. 
v rOzepři viz též hesla: in, t e rve 11 c e ve dle j s í, při s J II Š n o s t pod I e § 93 j. ll. 

je-Ii poslední pafizení pramenem nároku vedlejšího intervenientana 
odkaz, příSluši ve sporu o ,neplatnost posledního pořízení ,pro nedostatek 
pořizovací schopnosti zustavitelově vedlejším intervenientem postaveni nerozlučiflého společníka Č, 13161. 

kdo se domáhá konlesorui žalohou i knihovního vkladu vydržené ,polní 
sllfžebnosti (§§ 481, 1498 obč. zák.), musí žalovati všechny spoluvlast_ 
níky služebního pnzemku Č. 14517; srov. 'č. 8673. 
postavení vedlejšího interve,nienta ve sporu o nekalou soutěž (§ 15, odst. 3 z. p. ·n. s.) Č. 14617. 

jsou-u žalovány dvě osoby, které Společ,ně koupilynedi1nou věc s vý
hradou vlastnklví věci do zaplacení ceny kupní, na vydání této věci 
mkou společnou a ,nedilnou, jde o n e r II z .I u č n é společenství v rozepři č. 14696. 

třebas se rozsudek vydaný ve sporu o 'neplatnosli závěti týká též od
kazov·níka, nelze na něho pro nedostatek podmínek podle § 11 c. ř. s. 
podati žalobu podle §§ 125 a 126nesp. pat. Č. 15148. 
byli-Ii zákonní dědiCové třeti třídy v pozustalostním řízení odkázáni na pbřad práva, aby vyvrátili dŮVod dědického práva zákonnÝch dědiců 

-druhé třídy, jest pravoplatný rOzsudek, vydaný v rozepři určující po
sloupnostbližší pamntedy (třídy), účinný proti všem zákonným dědicům vzdálenější třidy, třebaže se někteři z nich dotčeného Sporu ne_ Zúčastnili č. 16188. 
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't ti - rozvrh Ybavnucellunemovlos - tvo vodní dz hesla: dra z dní dr u ž s t v o , 

spolecens (§ 216, Č. 2 eX:f): v~da.; ;~/1873 ř, zo) ," též hesla: dnoávhorl:dc~ 
- výdělkové ahosjlodarske ~~~ž kO 

a v k I a dní, k o TI k u r s, nes por n é 
řlzenl, fIrma, t (nicotnost) sm:ouvy, 
Ykody neplatnos těž nekala. ~ lze n { (§§ 6, 46, odst. 2), S? ~, olečenstva, lze n.býti smluv-

1 tehdy, Jde-I} o Vk~adn~ak'~~l~~UU~~;~~~á~~ vkla~hní kin~Ž~j'~~ ~~C~~~B 
mho zástavlllho prava '-Ieno zřízení zastavm oprav 
věřitelovy, třebas hylo zamys v' ad-

v 15108 ve •• , pn provozu p vkrálavdnU"c~á osob~ (spotřební společdensp::°d)n'a UpZOl~~~lC§l 1315 obč. zák. za 
P . b'l jest o pove .. 
níku nákladn~ho a~ktomo'~l~dního automobilu Č. 16385, o ( " 

nezdatnost zaVOZlnl a na v 'ze v podobě vkladu t: re~. 
nezleti~ý, k!erý z)apuJp' ČoUJ~a%Ej~le~e~~r~'dá~~;e~ě~ '-~kP.o hdopS~~~~~;f%tI~f:tY~ členskych uspor a . , smlouve l zapuje ac, " 38 
dal konkludentně ~aje~O'kZ~av~rácení uložených penez c. 166 '1 § 8 
losti setrvává a ma naro . v ost). ,ke kampeUčkám ve ~m~s II : 

§ 1 (polem sp~t~čen~tv~ Je~~ ~:žefí 'též společenstva s rucemm ome-' 3 la'd vy,hlasky L. 59/19 o 

ev. o ... nost za-z~n' m č 15496. . , o družstva se ,nesrovlnava Cln 
s ú~ele~ nákupního a ,prod~J~"h 'achlovníoh smluv« č. 16649. o 
ležejici »v uzavirání naJemn c a ;ZUjíclhO družste,"ní mlýn a peka"f~' 
~1 I Ý rob TI í h o družstva, :r!.o o k ':' kteří jsou zároveň maJ'l e J. 

c ~~~uv býti členy tolik? ~Iy~ar\ ad' pe ,~1'15775' srov. Č. 8751, 10996, 
m ku' a pěstUJ'í zemedelske P' o my c., . 
pozem ' o f' k') ať prav-
11062, 1704? '. ',ti OSOby ať př.irozene ,,( y~'C .. e, i které členy spolecelO~tva mOhou·,S? totéž odvětvi hospodarske ,,-cm8;~~t '11062, 
. ke' j·e.n tehay, provozu]1 'I c- 17049' srov. c. , mc , '" olečenstva same 10. , J

. e předmetem sp 1 d'lení meZI 
15775 , . . ku a jeho rez e 

10996'd . k" činnost za účelem d?SaZe!11 zh1S odářského společenstva obcho ntc a " vvdělkoveho 3 osp 
členv není předmetem . 6101 7658 Sb. n. s. o. d 
Č. 17065; srov. č. 5249, ~34~'ávrhu' úvěrního společel1stv~k n~ ~}~93~ 
byla-ll důvodem Zaml!nu l " kážka sta.~o'vená v § 19 za . c. k ávrh~ 
rejstříku ,,~as-o,:ě omezenaoxr~dnutí překázky oprávněn vydatI TI 
lest rejstnkovy soud po p 'd 

nové rozhodnutí Č. 15524. . cl "k' ní úvěrního družstva podle vIda; 
1 é rozšiřováni po nt a Vl tv' omezené půvo ne 

Jde o nedo~~;g č" 303:/1936 jestliže bylo cv~!1'S o' na všechny phronař. Č. 261/ v't'h
a 

p'ovolanl (dbchodnfky) rOZSlren 
na osoby urCl e o v 4' v ... 

zene (fysické) osoby c. 1685 " čenstev) o § 2 vlád. nar. co} 16/ 
~ 2 (rozšířeni č~osti Výd~l~OVY~~e~~~:ou svou podstatou jen druzstvy 
i935 se nevztahUje na druzsva, d 'e v'robky 
spotřebn1mi č. 14~45. . dovolena změna stanov P,o~4g;5 y 
u s otřebních druzstev n~~1 . 'n též nečlenÍ1m c. : v. • čletů družstva mohou by tJ proda;~ y dovoleno Jisté rozšířeOJ cmnos~ 
vládním nařízení~ č'k;~~~I~;~b ~ °nimiž muže společ.n~~o b~:~~~~~-společenst:r~ co o ~ 10 však ni~ změněno na tom, co rn 
vali svou cmnost, ne y '17065. ,. _ 
mětem činnosti spolecenstva c. , h a hospodářských spolecenstev, !:'" 
není-Ii to ve s~~n~vt~eé 1~~~~:jr~ání ,bytů ve ~I~~ních ž1::'::f:n::§ch 
jichž činnost, z~ eZl 'sou platné pronájmy ObChO

I 
OJe . \ před 31. květ-

~~~t~~~tíZ~~~~~~~tirá, není
h 
č~~~~ou, feo~~~u "~~~I~l~é n~~ 17101. nem 1935 pravoplatne roz o , 
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neplatnost (nicotnost) právních . d . .. 
Č. 16816 li hesla: s p O' leč e II J~ nam spOlečenstya viz též rozhodnutI 
vlád. nař. č. 169/1933 ne v. vo st~vebnl a bytové. 
Č. 95/1933 Č. 14899.' vybocuje z meZI zmocnění daného zákonem 
pIatnost zápůjč'ky posk t t' , v , 

loženským SPOlk~~) n%č'~~~v~I~;:;ám. ~~oleč~nstv~m (spořitelním a zá~ 
nebylo-li o ní do dne účinnos . v ': U:10005 f vlad. nař. č. 169/1933 
rO~hodnuto Č. 15935. t1 rec. nar. (14. srpna 1933) pravoplatně 
am za účinnosti vlád nař v 

vati v podobě jiného' s ol' v c. 1~g/19,33 r.esmějí společenstva prOVQZo_ 

rnětu vlastního 'Podnikál~í ~~er~~g~o utvaru ,podnikáJní odlišné od před_ 
. poskytlo-li spo1ečensŤvo zá ů,vk . d v • 
k zajištění úvěru směnku 'ak Je v~. vema v o~obam, které mu vydaly 
jen jedna z nich a družs-tvL o :~lJate[ky, ac ~lenem společenstva byla. 
zápůjčky i nečlem1m, jest p.os~~t;u~í ve'pSj~.?~vac~ dovol~no poskytovati 
Lde ° jednání proti dobr' "o za l~: y neclenu I11cotné Č. 13196. 
i pe?lenů~ č. 13684; srl'V~ č~\a:{6U3~ s01lteze, prodává-li družstvo zhoží 
namltku llIconnosti můve v I .' v , 

pmti přímému smluvci
z č. zt3~~~ny neclen vznes ti ve směnečném řízení 

a'k SÚ družstva podl'a stanov . . . 
nákup-ne, ktorej sú členmi t '. pO':lnne. 'nakupovať tovar u družstevnej 
stovám pakupovat' tovar in-de Y:'d~e, ~tkup.nak zak~zllje č-Ienskýrn druž_ 
yum sut'aže č. 16252. ' pu::; a sa onama proti dobrým mra_ 
,I když se člen společenstva 'n d 'h v,, 
sporu namítati, že stanovy Odp~-r-~,:?a. ~b ~meny Je~,o ~tan.ov, může ve 
právní jednání společenstva kter ~l (l~ ry~ ,~ra:um c. 16607. 
a předmět spo-lečenstva pv;v; a prekrOCUJI zakonem vytčený účel 
(§ 879 d " nCl se zákonnému z 'k . , o st. 1 OIbč. zák.) č. 17065 a a'Zu a JSou nicotná 
§ 3, Odst. 1 (vznik spo1ečens;) '. . 
tového společenstva Č. 1552s~a : prav_m povaha -stavebních záloh u hy-
o~st. 2: přistup člena a nab tí čl . v 

lecenstvu nelze .převésti unire.r 'I;~tv~ sp~le~enstva): členství ve spo-
do",:olují-li .stanovy Sipolečenst'Va S~,1lI su ce~l ~. 1,6031. , 
zamklého ,člena převze"'ím . h ',by St; pra'VlIlI nastupce zesnulého nebO. 
'll~'ffi s~ole-čenstva,.lde ~ 'Čl~~'s~v~~VO~l?hhP~díl~ st~l ~a jeho místě Č'Íe-
gmárne Č. 16031. _ ove, Je oz pravlnl nastupce nabyl ori-

k otázce přijímání nový,ch členů ,v • 

?On.UC~jí:í .předpis § 3, odst. 2 z ,,:p~lecenstva Viz ,rozh. č. 16482. 
]ednothvych společníků ,nevyluču·a .. ~. 70/1873 o plsemnosti prohlášení 
stanoveny i další podmínk ,v.J:" a y 've stanovach společenstva -byly 
.pla~ení ups~'ných č.Je.nskýotř,p~rJfJů~'Pt f69~801eče'llstvuJ jako na př. za- . 
§ 4 (spo1ecenstevní firma)'. • ... i. . . 
n Ill'ové ,odrvětví činnosti v· v a~z.SIrl- '1, SIpolecenstvo předmět podniku 
firmy, aby toto rozšířeni byy~o :yJJea'd:alsada ,praydiv,?sti společensteV'ní ' 
sp I '. t ,. reno ve znení fwmy • 15111 o ecens eVllI firmy nelze u V

' f, b C.. 
n~brž jen s dodatkem POdl~lvpao~~~z .do~at~u »zapsané sepolečens±Vo«, 
neb »5 omezeným ručenÍm« č 1661~. r~CeJI11 ?>,s neomezeným ručením« 
souhlasný úsudek nižších 80.: v' ' r?v. c. 6334, 9269. 
O?ch·

v 
zák.) nelze přezkoum~~iu o IZ{~~I~em .fo~1išení d,:,'Ůu firem (čL 20 

"7k. ,Co l(JO/1931) Č. 14882. s 1 e lS a nezakonnosÍI (§ 46, odsl. 2 
~B;~ada nepřípustného užívání neú 1 'h v,. 

JeJ~ ~ž~vání, nejen pro uzavírání o'b~~~Jů z~e~~6~r~y p'latí
v 

pro jakékoli 
UZlva:nl IneúpLného znění fir. :" 1, srov. c. 5273. 
zavdává podnět k řízení dle mlI ~~t ,~e~pra,:ne~é užívání firmy, které 
1845,5273. . oe. zak. c. 16611; srov. Č. 1688, 
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nejde o nezákon'post, nýbrž o právní posouzení, vyslovily-li nižší soudy, 
že nezkrácené firmy jest užívati též na firemním štítu a v inserátech 
č. 16611.· 
§§ 5, č. 4, 11,54,77,78: [vystoupení (vyloučení) člena ze společenstva]: 
ukládají-li se lisnesením valné hromady členům břemena, S nimiž v době 
svého vstupu do 'družstva ·nepo-čitali, mohou postižení členové, chtějí-:1i 
zabrániti účinkům usnesení proti osobě, z družstva vystoupiti č 15696j 
srov. č. 4157. 
k výkladu společenstev nich stanov. že členství ve společenstvu zaniká 
»dobrovoln)rm vystoupením, avšak teprve po pěti letech« Č. 17152 . 
-předpis společenstevních stanov, podle něhož 'Přísluší členu právo vy
stouQiti ze společenstva až po uplynutí uróité doby jeho členství, ne
odporuje zákonu, pokud dnčasná nevypověditelnost členství neznamená 
pro toho neb onoho člena 'kromobyčejné nebo slušností se příčící zatí
žení jeho hospodářství č. 17152'. 
jest důvodem k vyloučeaÍ ,člena, přijal-Ji funkci ve správě ko'nkurenčníhn 
společenstva 'č. 13980. 
i vylučov8:nÍ členové mají právo ,hlasovati na valné hromadě o svém 
vyloučení, ať již jde o vyloučení hromadné, nebo jen jednotlivé Č. 14032. 
zálnik ,členstVÍ vyloučením nastává teprve jeho pravoplatností Č. 16912.; 
srov. Č. 3631, 3849. 9195. 12501. 
jestliže vyloučený Č'ien jest :podle SŤalnov opráv-něn odvolati se proti vy
loučení k valné hromadě a užije uvedeného práva, je- -jeho vyloučení 
účII1Jné teprve nevyhovčním odvolání č. 16912. 
ustanovení společenstevních stanov, že jsou splatné' nejen členský podU 
vystouplého člelna, ale i všechny. jeho pohledávky ze společenstevního 
srvazku te.prve po skončení jeho členské ,povinnosti (tři léta 'po skončeni 
členství), nevztahuje se na pohledávky člena družstva ze Zápůjčky 
družstvu, jejíž poskytnutí bylo -mu uloženo valnou hromadou č. 13236. 
donucujícímu předpisu § 78 zák. č. 70/1873, nevyhovují 'stanovy, podle 
nichž za:niká ručební povinnost čIe-na zánikem jeho členství, aniž je, sta
novena zvláštní doba aspoň jedno-roční pn záni'ku členství; nezáleží -na 
tom, že výpovědní doba činí podle stanov tři léta, počínajíc rokem, 
který následuje' po roce, v němž byla dána výpověď č. 163G2. 
pro posouzení práv a závazků odpadnutého člena- zapsaného spole
čenstva .s '[učením omezeným jest rozhodující dob z á n i k u jeh o 
č I e ln s tví, nikoli doba, 'po kterou trvá jeho ručení podle § 78 uveď. 
zák.; změna stanov provedená po -a.né době nemá 'vlivu na práv-ní po
stavení odpadnuvší:ho člena č. 17025; 
§§ 5, č. 5, 83 [závodní (členské) podíly]: člen, který vystoupil ze spo
lečenstva, může z důvodu splacení členského podílu žádati na spole
čenstvu jen, aby mu vy,platilo hodnotu tohq-to' členského. podílu, jak 
vyplýv.á z účetní uzávěrky na onen rok, v němž člen vystoupil ze spo
lečenstva, po přIpočteni zisku a odpisu ztrát ~naň připadajících; to, že 
'Valná hromada družstva 'nevyhověla své statutámí povinnosti odepsati 
ztráty 'Z členský,ch :podílů, nýbrž usneMa se přenésti .ztráty na přiští 
účet, neopravňuje ,č·lena družstva požadovati vrácení členských podílů 
ztrátami již ztrávených č-. 13208. 
právní povaha stavebních záloh u -stavebních -družstev č. 15528. 
rozv:rh ztráty za trvání družstva na jednotlivé ,členy Inelní platný; 'P()~ud 
společenstvo Ťr1vá, nejsou jeho členové povinni doplúovati závodní podíl 
ztrátami zmenšený nebo upisovati nové podíly č. 14495; v témž s-mysl,u 
Č. 6138 Sb. n. s,; jud.č. 175 (v'd. n. s:). Adl. Cl. Č. 935, 968, 1211,2406. 
usnesení Hkvidaóní valné hromady o věnování přebytku likvidace tře,ti 
osobě .nemůže ,býti na új mu těm, kteří se nevzdali výslovně nároku na 
podíl případající jim podle zákona Č. 14558. . 
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člensk)C, podíl spol' t C C 
'v •. ecens evm nem hmotnou věcí č 16031 

vydelkove a hospod' v k' ~, 1 v v" 

ských podílů k spo.Ie~:Sns~v~POn ~~er~stvo nelze ~alovati n~ vydání člen_ 
pro to předpoklady před tí~ Ye POUzde? vY'Platu podtlu, nastanou_li 
, 'I b'''' J n za po mlllek § 228 c ř s " ze za o Cl pnsluší podil č. 16031. . . . o UTcenl, 

Z~kk, I~k' 70/1~73 ř., z. '~emá ustanovení, že -u člensky' 
ne o 1 a opravněnym C, 16031. podíl mlÍže náležeti 
ustanovují_li stanovy společenst v , 

~~~~í~~ed~dftás.tav\n! ,~rávo neb~a'vfi~e~apf:~~;Vnéáio~hl~~á~l~~~k~~~ ~:: 
šejicch č,l~nll ~~hí7ib~~ se ono ustanovení vypořádacích podílů příslu~ 
§ 9 [zrněna společenstevní smlouvy ( 'dl ) j' '" , 
po-voliti za platnosti § 19 ák v 441 Sl a v· reJstnkovy soud nesmí 
zápis zrně 'di ... z'. -Co 1933 a ci. I vlád. nař. č. 261/1934 
bankovní ny SI a druzstva, provozujícího peněžní a úvěrní nebo jiné 
o svolení ~ťác~Od:, ~ol ~po~ec~nstevního rejstříku, dokud nemá do-klad 
nař. Č, 15112: y pre ozenl sldIa ve smyslu čl. I, odst. 3 uved. vlád. 

společenstvo které poskytuje .... , "'1 ' 
lem vklady i od nečlenů J'est~er svym Cl ~nhum a, přijfmá za tím úče
č. 2;161. ' upcem p ne oprava c. 136241; stejn~ 

~7U5(Platnost obcJtod. zákona pro společenstvo) viz rozh, Č, 13624, 

~r:'!tň~~st 2 [právo ,ttetich ,!sob nahlédnouti do členského seznamu 
hl 'dl ,a do spolecenstevn, srnoluvy i jejich změnj' kd h 

e noutI do seznamu členskéh d 'h • o c ce na
~p<?l~čenské smJ'Ou.vy (jejich zr::ěn)e ene '? ~: ~P?~e~~ns~~, jakož i do 

~I?~~n o~~sl' ne~usÍ. sP ... ?J.ečens ... tvu, ud~tt nn~~o ~s~~nd20:rElsJů;oe~~ p~~ 
drti o náp~~vďr~v:~jsWlkg~%~~enl ~veden:~ho ,práva mqže dotčen)ý ~á-
§§ 15 dalY' ... sou U v nzenI nespornem Č. 16957. 

a ' Sl (predstavenstvo dozorčí d stup . , 
vědomost jednoho "'1 o ... ' ra a, za ováru Spolecenstva)· 
věřitele se rovná vězd~~,~~tt~peg,f:~~~~ts.tvav °1~rJ!l5)8fSIU dlužníkově zkrátiti 
I'k 'd't .. va c, ~. , 
I VI a on společenstva nesměji ,'" 'f v. 

zastupovati likvidující sp'olečenst~~e~6sdl ~a. tre~l osobu ~;Yoji povinnost 
... d '. u ne 1 mlmosoudne č. 15'546 

p:e stav,enstvo Jest opravněno zabrániti to b ... . 
nemu usnesení valné hromady č 15682' mu!. a9()Y nedosIŮ' k nepJat-... d . , srov. c. rYl 
~r~ vstalvpenr'lSJtl'mvoa'n~P~Jleč~nstva'. k jehO'ž působnosti .patfÍ' pod 1 e st;-

1 cenu nent po uply ť f k" 'h ' 
?~l~ zvoleno, oprávněn'o přiiima:ti nO' r;u:l u.n CUlI ~ obdobl, ... na ~te~é 
jeste v obchodním re'stříku . ve ceny. sp~ ecenstva, trebaze Je 
ještě dosazeno č. 16481. zapsano a nove predstavenstvo nebylo 

neplatnost volby předsta t ' . v. . 
hrom~dy, svolané 11epla:tné,e~:oY:n~ p\: ,ctafeh I tneplatnost ... další valné 
platne _ zvolené ředst re s avens vem, ledaze by --=---- ne
n}fm představenstlem č.a~~r:M~.o bylo totožné s dřívějším, řádně zvoJe-

ti, kdo byli zvoleni na valné h d v I' 
stva a do'zorčí rad' . . roma ev spO' ece!1stva členy představen-
níky řízení o zrušlnt v~~g~a~:o~ sp'olece?steV'filI~~. rejstříku, jsou účast
a is.ou oprávněni podávati vlast . ad~f ~ vymazu jejl,ch fun~cí z rejstříku, 

b I rl' mm J-menem opravne pmstredky č J 6700 
~~d~i~Ž~ít~~Jeg~;uč:~~veg~l:poleče~stvu (zák. č .... 70/1~3 ř. z.') jak; 
rukou oprávněnéhO' zást~pce) § n2~4'1 Odrk 3. ~x. r. platne (do. vlastn.ích 
společenstvo zasla,lo sO'udu řádne' ef.Yrea ~ ova vada napravena tím, že 
v'nn' I ' I mne znamenané oznámení v 

I emu nevyp atí zabavenou pohled' k 1 d vb' ze po-
volení exekuce ,rekurs přes to že aVI tU'b ~ ~ze y podalo proti po-
č. 168431. ' mu pa e nt. zapověď nebyla doručena 
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§ 23 (ocijJovědnost a povinnosti členů představenStva): pokud člen 
(předseda) představenstva společenstva jest společenstvu odpověden 
za škodu vzniklou tím, že nedozíral na úřadování pokladníka, nezkou
mal vedení knih a přes upozornění revisora na závady se nepostaral 
o řádnou revisi Č. 17105; srov. Č. 7()()(), 16220. 
§ 24 (suspense představenstva dozorčí radou): člen představenstva 
hospodářského a výdělkového společenstva, jenž byl dozorčí radou 
suspendován, je s okamžitou účinností vyloučen z oprávnění zastupo
vati společenstvo až do té doby, kdy' valná hromada rozhodne o jeho 
suspensi Č. 169411. 
doručení žaloby suspendovanému členu představenstva není účinné, ne
byl-li žalobce bezelstný; v takovém případě se žalobce nemůže dovo
Iavati rejstříkového stavu, podle něhož byl suspendovaný člen před
stavenstva v době doručeníl žaloby ještě zapsán jako oprávněn)"f k za
stupování společenstva a jest odůvod-něna žaloba o zmatečnost podle 
§ 529, Č, Z c, ř, s. Č, 16941. 
§ 26 (zastupOVání společenstva úředniky společenstva): třebas proku
rista společenstva byl ustanoven ,neprávem usnesením představenstva 
a dozorčí rady, může třetí osoba, bylo-li zřízení prokuristy veřejně 
o,známeno zápisem do společenstevního rejstříku, spoléhati na takové 
prohlášení obchodníka učiněné k veřejnosti, zejména neodvolalo-li spo
lečenstvo po několik let toto prohlášení a trpělo-li, aby zapsaná osoba 
vystupovala jako prokurista a pOdpisovala za ně lisilny Č. 13624. 
byl-li kdo družstvem pověřen vedením '-.5.právy neb určité j.ejí části, ne
platí pro jeho zastupitelské oprávnění předpisy stanov, -nýbrž řídí se 
rozsah jehO plné moci ustanovením § 2'6 'zák. č. 70/1873,; v poměru: 
k třetím osobám nenÍ' rozhodující rozsah přikazu, nýbrž rozsah plné 
moci, jak se jevila na venek Č. 14400. 
§§ Zl a další (valná hromada, kdy jest jl Svolati, jeji práva, z~sob 
jejího svoláni, udáni účelu valné hromady, účast na ní, usnášení se, 
dozor nad usneseními valné hromady): rejstříkový soud jest oprávněn 
zrušiti usnesení valné hromady' společenstva, je-li v rozporu se záko
nem nebo se stanovami; nerozhoduje, na čí podnět rejstříkový soud 
zvědě~, že při usnášení byly porušeny stanovy nebo zákon č. 131184. 
pokud nesrovnalostem vycházejídm ze změny stanov co do voleb a co 
do trvání funkčního období jednotlivých členu výboru a určitých činov
níků nelze čeliti jinak, než- novou volbou celého výbO'ru Č. 11318'4. 
rejstříkový soud jest oprávněn zkoumati, zda se usnes,enÍ! valné hro
mady společenstva nepHčí zákonu nebo. 'stanovám, a zjednati nápravu, 
bez rozdílu, zda toto usnesení má význam pro zápis do společenstev
ního rejstříku, čili nic Č. 131211. 
potvrzením o správnosti protokolu o valné hromadě společenstevní 
není doložena způsobem, závazným pro rejstříkOVý soud i skutečnost 
řádného svolání valné hromadv Č. 13263'. 
nejsou~li při opovědi doklady, ·že -bylo při svolání valné hromady spo
lečenstva postupováno podle stanov, a má-li rejstříkový soud v tom 
směru pochybnosti, nemůže mu býti bráněno, aby si, maje ovšem na 
zřeteli § 17' zák, Č, 100/1931, vyžádal potřebné doklady Č, 13263, 
jde o porušení zákona (§ 46, odst. 2 zák, Č, 100/1931), zúčastnili-li se 
valné hromady družstva a hlasovaH-li na ní i nečlenové, jakož i bylo-li 
členům družstva zabráněno ve výkonu hlasovacího práva, zejména ná
silim Č. 13,515. 
pokračování ve valné hromadě, která byla předsedou 'prohlášena za 
skončenou, není př-ípll.stné a platné; usnesení pak učiněná jsou neplatná 
Č, 13'7111>, 
otázka, zda předseda právem či neprávem předčasně ukončil valnou 
hromadu, nedav hlasovati o dalším bodu pořadu, vymyká se posouzeni 
rejstříkového soudu v nesporném řízení č. 137'1&. 
rejstříkový soud se může v nesporném řízení zabývati jen střížnostmi 
proti nesprávnému svolání a konání valné hromady, jež mají býti před-
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mětem zápisu do společenstevn'h . H 

~ouyisejí, není však oprávněn r~z~o~elstr~~ClI nebo se ?áp~~ern 
senl soukromých práv toho b DVa! v nespornem "nzení o 
vozuj~ ze společenstevní smi~~v~r ~~~~~l~~ena družstva, která člen 
bylo-II. Pgzvá':Í k valné hromadě v 
:edakCl C"asoplsU odepřeno, nezbývá 
clenu druzs.tva; nemají-li stanovy o to~ t ' , I v 'v liS anovelll 
1 vy licovan! clenové mají práv II t' 
vyloučení a1' již jde 1 v ,0 1 asova 1 na valné hromadě 

, o vy aucem ,hromadné nebo jen jednotlivé v 

starosta společenstva není op' v V'O. c. 
poskytnuté zápůJčky' nebyl /avlld1ll Pf'Jrnoutl pro společenstvo 
bez zvláštního schválení -all pOl e s adoov oprávněn učiniti Z~piljčlku 

o • Vk hl v ne 1foma y společenstva' . 
F.Ull~95~O o se tu státi jen schválením valné hromady I společenstv 
, I' a Je"-I podle stanov vyhrazen"" 'o 

lečné s.chůzi představenstv: pn~rava ... ~avrhu pro valnou hromadu 
hromady stanoven jen .na ta~ov 9zorclI r"ady, m~sí. býti i pořad 

. e spo ecne schuZl' Č 14319, 
usnesenL valné hr'omady o rozvrh t' t '. 
knnkurs nebo likvidace) na jednotl~ ,z ... ~a y za !rvánf družstva 
Č. 16138 S·b. n. s., pod č. 1715 (víd. ~.l~~)~ ld'i C~l1I-;P.~~é Č. 14495; srov. 
k výkladu pojmlI »jednod I' ,..' , ,c, " 968, 12J11, 2406, 
společenstva (družstva) uc la ... ,vets

t
lOa« ve, stanovách hospOdářského 

č. 15302". a pnpus nost vyko-nu t. zv. užší volby 
návrh menšiny na svo,lání valn' h ' 
v-od3;, prvoč navrhovatelé považ~jí r~am~dr !llUSbl obsah~vati účel a dů
svolana c. 1558Q1. II ne, a y valna hromada bYla 
představenstvo jest oprávněno zabr' 'f 
Pla~né~u. usnesení valné hromady Č, :;~2. tomu, aby nedošlo k ne~ 
ukladaJI-h se usnesením valné hro rl- "1", ... 
svého vstupU' do družstva ... ,m~ y c enum bremena, s nimiž v době 
zabrániti účinkům usnesent~~gfltahb ... moh~U' p-ostižení členové, chtějí-li 
piř.iímání členů společenstva. ř' I s,o e~ ~ ruzstv~ vystoupiti Č. 15-696. 
lečenstevní stanovy něco J·in~hlSl~Šllv6a418n.; hromade, neustanovují_1i spo-

o... • o c. .... 
nemuze-h se valná hr-omada spole': t 
c~ch, jež nebyly pojaty do jejíhocens va pO,dl~ stanov l\-~nášeti o vě
predmetu neplatné třebaže ten -kd6r~gr~~u" Je tysnesem o takovém 
o jeho věci (odv~lánÍ proti 'eh ' y ... JI;n._ o c~n, sám žádal, aby 
bylo roz,hodnuto na valné hrolma~'" vYdou~eH~ tak'o clena společenstva) 
byla zařaděna č. 1-6912. e, o JeJII oz programu tato věc ne-
předpis stanov společenstva v Vl -... 
valné hromady a hlasování' z~o~~} en spolecens.tva nemůže účastniti 
§§ 311 a 32' uved. zák. č. 17062. encem, odporUje velfcÍm předpist'tm 
pokud člen společenstva -nepozb 1 IV , 
~by v nesporném řizení navrhl i ,v

m ,cellIm po delŠÍ, dobu oprávnění, 
censtv,: jako z,matečné č. 17062.z usem usnesení valne hromady spole-
§ 36, c, 2 (zanik společenstv s ' 
zák, o poj, smlOuvě Č, :)()J/f9;;.n~ntm ~polečenstva),: §§ 65 (64) 
(fuse) společenstva (pojistníka) "s, nevztaI:uje na pnp,ad splynutí 
§§ 41a dal" (I'k 'd s Jmym spolecenslvem č 14579 

Sl 1 Vl ace sPOlečenstva)' t '. 
dace nezaniká působnost dnzNč' d " ...vs upem společenSTva do Hkvi-
k . '''t' , 1 ra l c, 13771. 

ZJIS enl, zda byla zřízena likvida Y , b'l ... 
nýbrž stačí vyzvání likvidátorů ab~m ... dl a:~~~, netre'~a PTovvésti revisi. 
členové s.polečenstva ne'sGu o' r' ... p~e o-Z11 tuto blla?cl c. 137'71. 
by! zapsán do rejstříku JIikvidá~o~Vj~hl J<: r~kť~!~U proh usnesenI, jímž 
kVldátorem na místo likvidátora 'kt .oz reJs fl oVY, soud ustanovil li-
§ 44' poku.d nen' d k' , ' . ~ry se vzdal Sve funkce Č, IS773, 

• 1 o azano uspoko ' vV't IO 
čenstvo z obchodního reJ'stříku č IJ.~n2~.ven e u, ... nelze vymazati spole-

• '"t""\" IV, srov.· c. 27S3., 
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usnesení likvidační valné hromady o věnování přebytku likvidace třeti 
osobě nemůže býti na újmu těm, kteří se nevzdali v~'slovně nároku na 
podíl, připadajíci jim padle zákona č. 14'558. 
likvidátoři společenstva nesmějí přenésti na třetí osobu svoji povinnost 
zastupovati likvidující společenstvo soudně i mimosoudně č. 15545. 
výmaz sp-olečenstva po skončené likvidaci ze společ. rejstříku nemá 
vlivu na rozepři, stal-U se teprve za sporu a společenstvo je zastou
peno advokátem nebo v neadvokátském sporu obecným zmocněncem 
Č, 1613~, 
§ 54 (dobrovolné vystoupení člena společenstva s neomezeným ru~ 
čemm) viz rozh. č. 171152 II § 5, č. 4 společenstev. zák. 
§ 55 (nároky člena společenstva s ručením neomezeným, zánik ručeni 
a vypořádací podtl) viz rozh. Č. 1-60311 a 17103 II § 5, Č. 5 a rozhodnutí 
u § 5, č. 4 společenstev, zák. 
§§ 56, 59 [exekuce na vypořádací (závodní) podíl člena společenstva): 
vymáhající věřitel, navrhující exekuci zabavením a přikázáním vypořá
dacího podílu člena společenstva, nemůže se domáhati, aby byla spo
lečenstvu po povolení exekuce soudem doručena výpověď podílu po
vinného Č. 142138. 
nárok společenstva na doplatky, k nimž jsou členové společenstva po
dle stanov (zákona) v případé konkursu (likvidace) povinni, lze za
baviti i mimo případ konkursu nebo likvidace Č. 15393'; stejně č. 3,176. 
§§60 až 75, 85 a 86 (o prohlášeni konkursu na jmění společenstva) 
viz nyní heslo: k o n k u r s §§ 172 až 1871 konk. ř. 

§ 76 (ručení člena společenstva s ručením omezeným) viz rozh. 
Č, 1552>8" 16007, 1603'1, 16332, ,16938, 
§§ 77, 78 (dobrovolné vystoupení a zánik ručební povinnosti) viz roz
hodnutí Č, 1320~, 15528, 16007,16332,16562, 17925,17049,17152 u § 5, 
Č. 4 a 5 společenstev. zák 
§§ 79 až 83 [výplata a převod vypořádacího (záVOdního) podllu] viz 
rozhodnutí li' § 5, .č. 4 a 5 společenstev. zák. 
§§ 87 až 89 (trestní ustanoveni) viz rozh, Č, 137111 u §§ 41 a dal., 
Č, 16611 u § 4' a Č, 16%7 II § 14 společenstev, zák, 
§ 92 (potřeha povoleni k provozu určitých pOdniků): bylo-Ii hospodář
skému a výrobnímu společenstvu (družstevní mlékárně) povoleno 
správním úladem užívání-- (provoz) mlékárny, jest žalobu souseda, do
máhajícího se zákazll' zásahu do jeho vlastnictvi hřmotem, posuzovati 
podle § 364 a), a nikoli podle § 3164 obč, zák, Č, 16203, 
předpis § 31(y4! a) není omezen na zařízení živnostenské, nýbrž vztahuje 
se i na podniky jiné č. 1!6203. 
r:evise: revisi společenstev, která nálež.í k s.vazu autorisovanému k pro
vádění revise, může prováděti jen svaz Č. 13'1184. 
při provádění znaleckého důkazu ve věcech revise sj)ólečenstva jest 
soud vázán zákonem Č. 133/1903. a jeho prováděcím nařízením Č, 131184. 
souhlasný -názor nižší-ch soudů, že rejstříkový soud nemůže přihlédnouti 
k pouhému oznámení člena společenstva ve věcech, jež náležej-í do re
visní činnosti s.vazu, nepříčí se zákonu (§ 46, odst. 2 zák. Č. 100/:1931) 
Č, 13519, 
p-okud člen (předseda) představenstva spole"čenstva jest· společenstvu 
odpověden za škodu vznikl,ou ,tím, že nedozíral na úřado-vání puldad
'níka, nezkoumal vedení knih a přes upozornění revisora na závady se 
nepostaral 'o řád.nou revisi Č. 17105; srov. ,č._ 1000, W220. 

Společenstvo stavební a bytové viz též heslo: s t a veb n í r uch. 
všeobecné:. učitele na vefejn~rch, ale nestátních obecných a měšťan
ských školách nelze pokládati za státní· zaměstnance (ve smyslu 
smlouvy o státní záp'ůjčku družstvu)' Č. 13206. 
je-li převod členských podílů stavební'ho družsíva podle stanov při
pustný, lze žalovaného ,pod podmínkou průkazu o souhlasu předsta
venstva družstva odsouditi k tomu, aby vydal podílní listy o členských 
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podílech družst~a a dal je Y f ., Y 

uvolnil a odevzdal byt v druzp,rteps~ I TIda JETI-eTIo zalobcovo a f b Y Y '::i- evmm ome Č 15761 

~~tŽI~:~es~p~:~ ~~~i~~~:hŽe d:t~Ž;~~~ ~~~~~u1ť~o~:;~~YmSr~a;g~ 
Jes lze stavební družstvo pr dl' v souhlas.u zem sk 'h "o a.o svemu c1enovi pozemek s vvh",rl.".> 
volalo postupeme ~ígťc~~V~lho y yb9ru b~z st~novení určité 
rozhodnutí řečenfh 'b e zasade poctIvosti v právním styku 
odkládací výminky °ná~le~~{'af:\~e sp~tř~~ati konečné zmaření Qoté"né 
zení, v němž byl ~dělen souhla-s v za~e,1 reasumace schvalovacího 
prodej nebo ." . s pro eJem pozemku Č 16137 

byt' provnaJem nezastavěného pozemku patřícího ct,"v'e bnim,,;· 
a ovemu druzstvu ať >;lenům b vI' ' " ?bč. zák.) č. 16MH.' \.: ne o nec enum, není nicotný (§ 

Jde o prodej pozemku (§ 1053 b' 'k)' " tového družstva na oznámen' od c V zf . ,1esthze clen stavebního 
částku za přidělený mu neza;t ryz~ va, ze má .. složiti hofově 
neb se_do urČIté lhůt ne ~v~n~ pozemek, Jtnak kdyby ji neslozil, 
členu, šložil požadovinou ~r~<;~iasIl, ze byde poze11!ek odevzdán 
stavěl na pozemku tom domak'cu u d~~!--"zs~v.a a s Jeho svolením si vy
stva nemůže býti kupní po e Y' Po-yZ etSI1JlI Jednost!annými počiny druž-

V' mer premenen v pomer nájemní ~ 10481 

f~ifi~I~;~I:~~ěe~~im~~~~žoel~:k:~eISké právo k dvěma domk~;" . 
přIznáno čekat~lské právo k oběm mad~arook protI ~:užstvu, a?y jí 
~ursní podsta!y manželovy vzdal č~kateTs~~~' Je~thze se. spravce ykon
leJ tohoto prava i následkem výr ~ d' yt o ~rava k mm a druzstvo 
zybavilo, a nemůže žádati aby j' by~ve I J ,enstvI konkursním správcem 
c', 1,5098. ,I Y pro any do vlastmctví oba domky 

vypoveď: člen stavebnr,ho družstva m o ~ ,., 

soudní výpO'věd1 dané mu z ů ,uzey v n~mlŤkac? proti mimo-
neplatnost vyloučení č. 1503~' v~~~ z~atf~ó~nsóI9 vyJ-oucením, uplatniti 
smlúva ktorou bytové d.r v t' '. ,:. '. 5, 318L49, 36311. 
stevno~ dome je v p.od t UtZ~'V? pndehlo. svoJmu členo-vi byt v druž-

, "s a e naJomnou smlu.vou Č. 159179' 
·k vy~la~u st~nŮ'V' stavebního a bytového družstva č 16618 
v~eprel-'~I se clen byto'vého družstva zv' še' ". ,~, .' v , 

nenost Je sporná, a vyhradil-li ro,zřeše~í ~ét~aJeťnk,ho, J~hoz oPt:
av

-
nelze v tom spatřovati ne lněn' ta . ~ o az y poradu prava 
ských a není to důvodem : vYl~U~en~O~:ml ~!O~e~ých pnvinností člen~ 
valná hromada vyloučiti člena ne ln/h ~a'cre ,aze p'0dle sta'nov může 
d~~ k výpovědi nájemní smlo~vy ~ i6i6l1~' cene povmnosti, ani dů'vo-
naJemce, který vyučuje v jedn . \:" ; r~~o, 'užívá též jako ložnice n~~~fl,~' (~~ s~e~)o Kíl~?kOjové~o b~tl1, kte
UZlva bytu neho jeho čásr' 'h ~ az o In denne zpevu nen~ž hytovým č. 16618. 1 vy radne nebo převážně 'k jiným úČelům 
prevzala-li jiná osoba se souhla,;;em d ~ ~t 
práv.a a povinnosrti k stavebnimu /u~~ va za v9os~yad~Í'~~~~lena jeho 
protI družstvu bez jakékoliv ;výp !.d~stv}-l, pnslusJ. dnvejslillu členu 
~'~ladu s úroky, jakmile družstvo O~~SI a narok n~. vrá~ení stavebního 
:astku;. rovnající se výši vkladu č. 167~21o od nahradmka vyplaceno'u' 
clen vseobecne prospešnéh st b 'h . domčeka, vystavaného dr~Žstv~~e ~ef o d!užstva a čakatel' rodinného 
§ 217, odst. 1 alebo 3, zák č 35/1923nancn~m p~dporou štátu podl'a 
d9!llček~ do jeho vlast~ktv~ piatiť ~ k pOdvmny J,e až d(~: prevedenia 
najomne č. 17085. a v ome byva - -na-dne určené 
nájemce, který není členem ob v vv , ~ružstva, nepožívá co do výpo-~~~r t~rc~sfesp;hg .s~veb!:Ího a bytového 
cIenem onoho družstva (§ 41 vdst 1 pTd o J,!l' ~ naJemce, jenž jest 
odst. 1 vlád. nař. č. 80;10(6) 'č. !7Ii38 va. nar. c. 66/1930 a § 61, 

stavební vldady (zálohy): Id' " 
vkladu, jenž byl složen při n~j~~ bysfu°r ~ v!atCenl, zbytkl! stavebního _ v ruzs evmm dome, spadá pod 
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§ 49, Č. 5 j. n., třebaže žalované družstvo ve sporu namítalo, že sta
vební vklad byl vázanou zápůjčkou poskytnutou družstvu č. 13900. 
jak jest vykládati nájemní a zadávací řád bytového stavebního druž
stva, bylo-li v nem stanoveno, že podmínkou vrácení stavební zál-ohy 
v .případě zrušení nájemného poměru jest složení zálohy stejné v)'še 
jiným členem družstva Č, 15008. 
vrácení stavební zálohy složené členem bývalého bytového družstva 
v případě zdravotní závadnosti bytu Č. 15425. 
právní povaha stavebních záloh u bytového družstva Č. 16528. 
člen stavebního družstva jest oprávněn požadovati vrácení stavební za
lohy, složené pod podmínkou, že v určité lhůtě dostane v družstevním 
do.mě byt, která nebyla splněna z příČin, tkví-cích mimo oS.ohu člena 
družstva (dum nebyl vubec vystavěn) č. 15956. předpis stanov, že vrácení vkladu (stavební zálohy) lze požadovati jen 
po jeho předchozí. výpovědi, se týká jen přípádu, kdy byl členu druž
stva byt skutečně ve smluvené nebo přiměřené lhůtě k užívání poskyt-
nut Č. :15956j srov. Č. 15425. umožňuje-li se členům družstva spořením (splácením menších měsíč-
ních bezúročných částek družstva) poskytnuti bezúročné zápůj.čky na 
stavbu vlastního domku, jež se pak splácejí v menších měsíčních část
kách, jest částky, které členové družstva, jimž zápůjčka byla poskyt
nuta, již dříve zaplatili na tuto zápůjčku ve formě úspor, postaviti ve 
smyslu ustanovení stanov na roveň zpětným stavebním půjčkovým 
splátkám Č. lfi007. stavební druzstvo jest vázáno úmluvou, sjednanou se svým členem 
o- úrokování stavební-ho vkladu, nebylo-li ani při sjednání úmluvy, ani 
stanovami družstva stanoveno, že jest oprávněno usnesenim sVý-0h 
orgánů upraviti jinak úrokování stavebních vkladů; úmluvu tu nelze 
změniti jednostranným usnesením orgánů družstva Č. 10022. 
sjednalo-li stavební a bytové družstvo s členem zvláštní smlouvu o vy
pověditelnosti a splatnosti stavebního vkladu, odchylující se od stanov 
družstva, aniž bylo výslovně uvedeno. že se člen v tom směru podro
buje stanovám a jejich budDudm změnám neb budoucím usnesením 
družstva, platí pro vypověditelnost stavebního vkladu pouze tato 
smlouva, nikoliv stanovy nebo pozdější 'usnesení družstva Č. 16206. 
člen stavebního družstva, který složi! stavební zálo-hu na byt odpoví
dající velikosti a jakosti určitého bytu, jest oprávněn se domáhati na 
družstvu vrácení toho, oč zaplatil vice na záloze, najal-Ii si se souhla
sem družstva od něho později na místě dřívějšího bytu jiný byt, na 
který připadá menší sta'vebni záloha než na byt dřívější Č. 1'64J7R 
byl-lli stavební vklad složen na základě prospektu, -který byl vydán pe
něžním ústavem, úskávajídm členy a přijímajícím od nich vklady pro 
družstvo, a v němž byl obsažen slih úrokování a ,umořování stavebních 
vkladů, a použilo-li družstvo složeného vkladtl -.pro sebe, jest povinno 
jej zúrokovati nehledfc .na to, zdali se jeho valná hromada na zúroko
vání usnesla či nikoli; pozdější usnesení valné hromady. družstva 
a zúročení s.tavebních vkladů nemá vliv na nárok člena na úroky, do té 
doby již splatné č. 16541; srov.č. J,65tJ2, 131'14, 16984. 
co do stavebního vkladu (zálohy) jest i člen stavebního družstva jeho 
věřitelem a platí co do jeho splatnosti to, ·co bylo mezi ní-m a druž
stvem ujednáno Č. 16552'; srov. Č. 13114, i16541', 159&1. 
složení stavebního vkladu na činžovní dům stavebního družstva nen-í. 
povinností, plynnucí z členského poměru, nýbrž jest jen podmínkou 
poskytnutí bytu v takovémto domě č. 1'6562. 
stanovy stavebního družstva o splatnosti, úrokování a umořování sta
vebnÍ'Ch vkladů se vztahují na zapůjčitele stavebního vkladu jen ten
krát, podrobil-li se v té příčině stanovám družstva, jejich budoucím 
změnám nebo usnesením valné hromady Č. l6562; srov. č. 16541, 

169'84. 

I 
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v}!znam stanov, stavebního a bytového družstva o splatnosti stav b 
o:ch ~'kladů (zaloh) po zrušení členského- poměru č. 16004. e • 
~redpl~Y stanoy o sl?latnosti stavebních vkladů (záloh) se netýka" 
clenskeho .ro~eru ~ J~?~~ pro toho, kdyo je složil, závazné jen potuJl 
pokn~ se ]lm 1 v te yncme podrobil, trehas přestal býti členem drnY' 
stva c. 16984; srov. c. 15552 15541 z_ 
ujednán! o spl~tnosti uveden'ých vkiadů nemůže býti později změněno 
u,snes~nl1n v~lne h:omady, ledaže by se byl člen při složení vkladu i 
t':,?trance vY,slovne podrobil budoucím změnám stanov nebo usnesenf~ 
pnshch valnych hromad č, 1169184; srov. Č. 16541, 16562. 
vyl~učený. a z rOdinného domku vyklizený člen stavebního a bytovéh 
druzstva Je~t pn rozváz~ní čekatelské smlouvy oprávněn žádati ab o 
!Uu bylo vraceno po :vzáJemném vyúčtování, co zbylo z plati'i, jeŽ jak~ 
C~ld{~tell kon~l na mdmny domek, třebas byla ujednána jejich nevypo 
ve lte nost c. ľ7'097. -
vzájemné vy~čtoy~ní platů,. konaných jako stavební zálohy, má se stáH 
hU,ed vPo , zru~em ceka!elskeho poměru; dotčené družstvo nemůže na 
~ylOucenem.v clenu pozado~rati bez vyúčtování materiálně zaplacení 
c~stky, k mz byl odsouzen jako čekatel pred zrušením členství t j bez 
zr~telev na vzájemné závazky, vzniklé no'vě ze zrušení- ček~tel;ké'h~ po 
mel'U c. 170m. ... 
P{íročí p.?dl:e vlád. nař. č. 160/1934: obecně prospěšné stavební druž. 
?, vo muze I teprve v opravném řízení uplatňovati že bylo vydáno na 
nzenÍ podle § 3, odst. 1 vlád. nař. č. 150/1934 č. '154m. • 
pOjel? zák,azu vymáhání ~ást~k, )derými členové přispěli k úhradě sta- ' 
Ve?,m!lOv na,kl~~u z vlastmho Jmení; nerozhOduje, že osohy, jež vy:rná
maJI r~cene cast-l{y ,1J.a družstvu jsou ještě členy družstva č 15403. 
srov. c. 465'5.' . , 
Pfíp~stnost .d,ovolac!'hov rekursu ,v případech přerušení sporu na' pod. ... 
k a,de §" 3 vlad. nar. c. 150/1934 jest posuzovati podle §§ 514 528 
c. r. s. c. 14419; srov. č. 13rf107, 7822 6665. ' 
za p~ír~'~í ~tano,:,eného. P?dle § 3 vlá'd. nař. č. 160/1934 nelze pro sta
~eb111 pnspe~ky Jedn,nthvych členů vésti ani exekuci zajiŠťovací Č. 16045. 
Jde. o skutecnost narok zastavující ve smyslu § 36 ex ř b 1-1' 
vZ!-Hky exekučního titulu povolen další odklad výplat p~d.l~' § ~. ~lfdO 
'nar. c. 150/1934 č. 16045,. '. 
p[!ročí pvov?lené obec·ně prospéšným stavebním sdružením podle § 3 
yad. nar. c. ]I?O(1,934 s~ vztahuje nejen na exekuční vymáháni ale 
I na sporne flzenl č.16562. ' 

též
b 

n.a tah?, kdo uvede~Srm stm:ebním sdružením přispěl k úhradě sta
de 111~0 n?-kladu v do?e, l:.dy SIC~ neby.J ještě jeho členem, a,le vzhle- , 

em .,s':S':l1U bU?,ous!mu clen StVl, a pak se skutečně členem stal se 
vZ,tahul1 v U:Inky pnrocI podle řečeného předpisu Č. 16562. ' 
~l,ad. ·nar. c. !,60/193!4

v 
o ,bytovém hospodářství obcí a obecně prospěš

č.y~~~~Vebmch sdruzell1 Je kryto zmocňovadm zákonem Č. 109/,1934 

u~č~ní os.oby ,k proz~tímnímu vedeni věcí obecně prospěšných staveb
rg~, a. ~y~?vyc~ dr~zstev uvedených v § 9, odst. 1 vlád. nař č 100/ 
d .4, I JeJ1 zmeny JSOu ponechány ministerstvu soc péče a' n~vyža 
~Je . se, o aby uvede~ý spráyní úřad oznamoval rej~tříkovému soud~' 

~eaCte d~VOdYt ttakkov~tn zmeny; rejstříkovému soudu nepřísluší zkou-
koml. sp}R\:nots, v a 9vyc~ opatřenI, zejména, zda změna osobv vládního 
n . l~a:~)es yecne oduvodněna Č. 167216. " 

a zapuJ,cky techJ k?o nejsou členy všeobecně prospěšných stavebnfch 
a bytovych sdruzen~,. se nevztahuje předpis § 3 vlád. nař. č. 160/1934 

Pao~flze prdoto 'hPOVŮ'}ltdl ..pro takové zápůjčky řečeným sdružením přímčí 
v e uve ene O' pre PISU Č. 17269. 

::~a:e~s~~: v~yltOk-li ujed~á~.o, .~~ čle!1 stavebnfho družstva bude platiti 
a es e cas y v urute VySl a ze mu svcho času bude dána zá-
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půjčka, není povinen platiti sjednané částky, octlo-li se družstvo v ta
kovém majetku stavu (konkursu), že jest jisto, že mu nebude s to, 
aby poskytlo zápůjčku Č. 16110. 
přistoupil-li někdo k střádatelskému družstvu za člena jen proto, že 
nabytí členství mělo býti jen prostředkem a předpokladem, že mu druž
stvo poskytne do určité doby: zápůjčku v určité výši, jinak že si vy
hrazuje vzetí prohlášení o přístupu k družstvu zpět a vrácení zápisného, 
stalo se přistoupení k družstvu jen podmíněně; nebyla-Ii podmínka ta 
družstvem přijata a přihlášený mu oznámil, že pokládá své nároky za 
vzaté zpět, není vázán členskými povinnostmi Č. 163Q-1. 
výklad podmínek střadatelského společenstva, poskytujícího členům 
zápůjčky k účelům tam uvedeným, o přispívání členů na správní ná
klady společenstva Č. ;17025. 
ustanovení o povinnosti člena stran náhrady splatných správních ná
kladů při jeho odstoupení od smlouvy jest užíti i při jeh~ vyl01!šení 
nebo při jiném rozvázání smlouvy, nedohodnou-li se S.rnlUVCl na necem 
jiném č. 17025. 

Společná listina viz heslo: I i s t i n a s pol e č n á. 
Společník viz hesla: sp o 1 e č e n st v o, s-po 1 e č n o s t. 
Společnost podle § 1175 obč. zák. viz ,též hesla: ne pIa t n o s t s m I o u vy 

(rozh. Č. 171331
), sml o u van a ok o. 

kdy jde o .fl i: přispěl-li jeden ke společnému podnikání svou kon
cesí autodopravní a tím, že provoz podniku řídil, kdežto drUhý vnes! 
do společného podniku autobus, propť1jčiv jej k společenskému použÍ
vání a propi'ijčiv k témuž účelu i svého šoféra, při čemž zisk měl pří
slušeti oběma zúčastněn~rm, jde o smlouvu společensknu podle § 1175 
obč. zák. a jsou oba' společníci spolupodnikateli na společný účet a ne
bezpeČÍ ve smyslu § 1, odst. 3 zák.č. 162/1008 č. 13222. 
k spolčení stači ú m I u v a o společném vedení podniku, společný 
účel sledovaný společníky a po,skytnuti prostředků k jeho opatření 
č. 1~3'13; srov. č. J,7255'. 
společnou koupí žacího stroje něknlika rolníky k potřebě v jejich hos
podářství byla ujednána společenská smlouva č. 15195; srov. Č. 1'7267. 
pokud lze v tom, že se podnikatelé dohodli na podání společné nabídky 
na určitou stavbu.a spolčili k jejímu společnému provedení, spatřovati 
zřízení společnosti podle § 1175 bč. zák. Č. 10066. 
k vzniku -společnosti se nutně vyžaduje společenské smlouvy, ať vý
slovně, ať mlčky (konkludentně) sjednané Č. 17261. 
k vzniku společnosti podle §§ 1175 a dal. obč. zák. nestačí pouhý spo
lečný zájem č. 17261. 
jestliže byl na lidovém shromáždění zvolen t. zv. výbor, který se měl 
starati o vystavění kostela a o' potřebné prostředky k tomu účelu, nejde 
o· společnost člentl řečeného výboru, nýbrž o volné sdruž,ení osŮ'b, 
které, jednajíce jménem onoho sdružení, jednají toliko na svůj vlastní 
vrub, takže závazky takto sjedna.né postihují jen toho, kdo je sjednal 
č. 17267. 
ve den í, z a s tup o v á nf, s p Ů' 1 e č n é z á vaz k y: návrh na po
volení e:xekuce, aby bylo vynuceno na po:vinném, že zanechá dalšího ve
dení a zastupování společenského podnikU tak, aby vymáhající věřitel 
byl soudem zmocněn, aby odňal po'Vinnému další vedení správy a za
stupování tohoto podniku, nevyhovuje § 355 ex. ř. Č. 134152'. 
schází-li zákonný předpoklad nedostatku plné_ moci na straně toho, kdo 
podepsal směnku jako zmncněnec společnosti podle občanského zákon
níka (§§ 1175 a násl. obč. zák.), nemť1že býti smě n e č n ě zavázán 
podle § 103, odst. 1 směn. zák., třeba-že z jeho podpisu za společnost 
nemohl ani pro společnost vzejíti srně n e č n Ý závazek č. 13i7.19. 
obchodní úko'll, uzavřfl1ý jménem společnosti s ručením omezeným -
jakmile bylo výslovně řečeno, že se společnost teprve zakládá - po
kládá se za uzavřený jménem osob, které se spolčily k založení společ-

I i , 
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nosti; zodpovědnost těchto osob v,, v 

~ečnosti a zmocnění č. 14511. se ndI vseobecnými pravidly o 
Jednatel společnosti výdělk ' , 
dení společného podniku °J'~~t ll~,pta~ov:ny }?°ddle ~ ~090 obč. zák. k 
moci § 1008 obč 'I ; o'~ ~avnen sJe natl I bez 
niI-li tak, aby zapl:~rn~f~UJ~k~1 z:vaznou pro ~s~atní , 
a. to čak' stkou ~~ěrnou. pom~~6m ~o~nfk~a~ Zt~~~rl pn}V",,' 
zavaze spolecmki'i výdělků' lY' . 
obč, zák.) k za lacení '.,ve ~po ~cn.osti obecnoprávní (§§ 1175 a 
,nedílný, je-Ii poHštěna v~~Jl~tál~ vpr,e~le při pojištění proti škodám 
na plnění z pOjisťné srnlou~ Zlel rm v,espo!ek ~ záviSÍ-li jejich 
toho ko 'b 1 vv y na zap acen, cele pOjistné prémie č 

I , ~u ya sverena správa společného odnik' . 
za z,m..otcnťn~e 'l?odHníkil (spoluvlastníků) č 16d~23 u, "jest vu'uaaati 
vyu~ ovanl, podíl na zisk ,. " '", : " 
aby zalovaný společník udal " __ .u. lť0lecnlk, Jenz v žalobě 
~:znam uzavřených obchodů a l~ep,,' n~ ? dl~h'y, ný~rž aby př"d~;žií 

gií~~%~O~~~aťt~,;;;ro~il:~\iJe~~~~F~:y~I~~tt~řh,;;;r:v~;,Jábrií· a . 
srov. Č, 9915, 105s" pnsezne stvrzení účtu č. 

pokud není splněna povinnost v 
vedl-li ten, kdo neni olečníke~mocnen,ce k "vyúčtování Č, 14676. 

spr,áyu ~P?I~čnosti, j~t .kaž'dý ~ena z~klva~~ o doho~y ~šec:rh~:ifá~::~iní~~·. 
vyuctovam Jen na něm ne Y k sP9 ecn! u opravnen d 
kdy J'e t 'k y', vsa. na nekterem ze společníků č 

u naro spn1ecOlka na odm" I' Y' V' v • 

v tříleté lhůtě (§ 1480 b' .k enu za vastnl pnclllenÍ Č. 1116066. 
"kd o c za ) se promlču'" hl n~ o za,'(áza,l platiti pravid~Ině ~oč ,,' b Jl I fl? ed~vky, které 

1llkt:,n~ ucet jeho podílu na zisku a nl~te~~ o v ~fatsl",dob~ ,majiteli 
odeclsŤl od podílu na zisku č. 16987 e se me y pn rocmm zú,él·o 'vání 
ze smlouvy o provozu ned I 'h' 
ani vrácení toho, co b 10 o~~'venyo _ hracíc~ ~u~omatů nelze p, ož"do,vo1f;. 
matů, ani 'náhradu škoay trn ~ne~p~n !-ls~ute,cnem prov~zu hracích 
z ruš e n í s op O' leč ll' em one smlouvy c. 17133, 
od druhého společníka o Stl: pouze v tom, že společník nec;osl.v 
spatř~va!! ~rušeni sPoleč~~a:ti ~~p{;~g3al ve spo.Je6ném ' 
rozchaZejlCI se společníci rnoh . . v, 

pro porušení závazku že se Zd~Ží ~ dlS}?lucn!' smlouvě smluviti -pokutú 
které by je pn Dsob~í a obch d ,avz~jem Je.~en o druhém poznámek 
a P?škozovaly Č. 14535.. D Dl stran ce Jejich kvalifikace snižovaly 
v suhlas.e ostatných spolo,čníko 1 '" 
ležitostn~j spoločnosti bez zvráš\;lstřke!1~'! Jedného spoločníka z pri-. 
sQrosteme zavi.azanosti za dos' I' 1 1 Vl ~cle treba spatrovať jeho 

• <"l!r. sb. č. 243:1). fa nevyrovnane dlhy spoločnosti Č, 14921 
akdiova, viz též hesla: a k c i e do r v , 

S loven s k o a Pod k' a rop ŘC e n 1, nes por!1 é říz e n í (§ 6) 
telny: ~ . us, sloucenl' (fuse) , spoři~ 
doru,~e?í akciové společnost',,,, . 
o doruceru, které se nemusí st'f' _ ~. cl. ~35 obch. zák. neplatí
doručení v obchodní místnosti :~c~ v}astnimv ruk~~ adresáta; náhradní-
doručenI žaloby řízené n '_ -I' ve sp~ ecnostI c. 13-649. 
~ádně jen tehdy, byla-li paoŠt~~,~r~ť ~pnlecnost jejímu úředníku se stalo 
Jí!llán.í zásilek s.oudních, které ie do~a ~yO~ o zmoc~ě'ní úředníka i k při
vsemi osobami oprávněnými k' lICI, I , ~ vlastlllch rukou pOdepsána 
pukud je ří ' znameUalll firmy Č, 1616914 ' 
č 16694 zelll, provedené o žalobě nedoručen' -- 'do , , . , . e fa. ne, zrnatecné 
o r g a n y s p o leč n o s ti' přede ' r 
leŠl1.o~ti, že »odproi'iej akc.ií· na někg~a.n~- 1 v s~anov~ch akcio'vé spo
stah Jen s přivolením správn' d o, do ?elll akoonářem se může 
dobrovolný, ale i na' prode' ~ ra y,"«.', vztahuje se to nejen ~a prodej 
kupitele přepsány podle § ztk, ::.kr.c~~; 1~3~~~hoduje, že byly akcie na 
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není nezákonnQstí, byl-li zapsán do ohchodního rejstříku jakO člen 
správní rady cizozemec pod podmínkou, že bude prokázána vzájemnost 
č. 14848. 
k znamenání podpisu člena představenstva (správní rady) akciové spo
lečnosti stačí podle čl. 228, odst. 2 obch. zák., vypsání příjmení Č, 14966 
(Úr. sb. č. 248'7). 
okolnost', že firma účastinnej spoločnosti podpísaná bola na zmenke 
spósoborn nezodpovedajúcim právnemu stavu v čase podpisu zrn enky 
(bez dodatku poukazujúceho na Iikvidáciu a bez kolektívneho podpisu 
dvo'ch likvidátorov), prichádza v úvahu len, keď ide o zmenknvý zá
vazok účastinnej spoločnosti ~vys.taviielkY' zm-enky), nie však, keď ide 
o jej zmenkové oprávnenie č. 15216 (Úr. sb. č. 2(62). 
valné shromaždenie účastinnej banky móže odopreť uznat' za zvoleného 
člena dozorného výboru toho, kto bol označený menšinou účastinárov 
podYa odst. <Jl § II zák. č. 239/1924 (v zneni čl. XXII. zák. č. 54/1932), 
len v tom prí.pade, keď ,je do dozorného výbOru nevolitefný Č, 1'5327 
(Úr. sb. č. 27'43). 
dóvodmi 'nevolitel'nosti do dozorného výboru sú len o'kolnosti, určené 
v stanovách a v zákone; inak stačí, že ide o fyzickú osobu spósobilú 
konať č. 1532i)1 (Úr. sb. č. 2743). 
činnost a.rgánů spoleúnosti (likvidátorů, ,dozorčí mdy a valné hromady) 
jest po prohlášení konkursu omezena právy správce konkursní podstaty 
č. 1563'0. 
r Ů z TI é: i ,po prohlášení konkursu na jmění' ,akciové společnosti v lik
vidaci je tato společ,nost způsobilá jednati před soudem a býti účastnicí 
exekučního řízení, pokud i de o jmění, resp. o exekuci na jmění, které 
nepatří do konkursní podstaty Č. 15630. 
poskytnutí uvěru není »trvalou účasti na základním kapitálu« akciové 
společnosti ve smyslu zák. č. 54/1932, odst. 5 čl. XXXV. č. 14382. 
přešel-li závazek phspivati okresu určitou částkou za zúročení a umo
ření zápůjčky až do jejíhO úplného umoření se zavázané akciové spo
lečnosti fusí na jinou akciovou společnost, jest tato společnost zavá
zána k plnění, třebaže převzatý podnik zrušené akciové společnosti 
prodala a že za onen závazek ručI i nový' nabyvatel podniku; to, že 
se oprávněný obrátil o plnění závazku na kurpitele podniku a že po delší 
dobu proti nabyvatelce podniku nenastupoval, neznamená propuštění 
nabyvatelky z onoho závazku a souhlas s jeho výhradným převzetím 
kupitelem podniku Č. 16465. 
při přeměně pojištěné společnosti s r, o. ve společnost akciovou počítá 
se lhůta k výpovědi 'Podle § 65, odst. 2 zák. o poj, sml. ode dne, kdy 
byl proveden zápis nové akciové společnosti do obchodního rejstříku, 
nikoliv ode dne, kdy doručeno bylo usnesení D povolení zápisu č. 13q56; 
srov, Č. 16630. 
stal-li se -převod podniku na novou akciovou spo,lečnost, počíná se 
výpovědní lhůta odpovědnostního pojištění podnikového pmvozli teprve 
dnem z~pisu nově založené společnosti Č, 16630; srov. Č. 13756, 
cizozemská viz hesla: k o n k II r s, s pol e č n o s t s r. o. (rozhodnutí 
č. 13511). 

komanditní vjz téi heslo: s o u těž II e k a I á. 
bylo-Ii opověděno do rejstříku zvýšení vkladu komanditistů, bylo rej
stříkovému soudu uvážiti jen, zda ohlášená skutečno,st neodporuje rej
stříkovému stavu, soud však nebyl oprávněn z úřadu pátrati po dů'vodu' 
zvýšení Č. 13,613. 
při komanditním vkladu není rozhodující, zda komanditista skutečn~ 
vklad složil, nebo ne, a z jakého důvodu došlo k jeho zv~ršení Č. 13613. 
k opovědi netřeba předkládati ani usnesení společníků o zvýšeni ko
manditních vkladů, nýbrž stačí řádná opověď podepsaná všemi společ
níky v předepsané formě Č. 13613. 

Generálnl reistřiky civllnL 
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,!lelze k?ihovně poznamenati žalobu 
~al~vanemu platně výpověd' z ' a?y, bylo určeno, že žalobce 
sen,l . a .Iikyida~e komanditní 5' oťOyman~ltlllv sPvolečnos!i, že nastalo 
vohytl lIkvIdacI spo,]ečnosti' nfro e~nOS!1 a v ze zalovany jest povinen 
n~o~~?U likvida·eí dojde k' vypo 'f, dO,dl!J~, ::e, zrušením společnosti 
leze~l ~ nemoyitosti, símn nichž ~~laall1 ]m~llI společ~os.tj, do něhoŽ 
vany Je opravněn firmu zastup ). r poznamka navrze'lla, a že jen 
změnou firmy 'ku 'ce . . Dva 1 a Z'flamenati č. 13902. . 
právní podmět, n~ nělžd;?et~I~~:eJ'Y ~or::adnd!tní, společnost 
Jen za podmínek § 1409 o.b' ák

l ~ C o lil zavazky kupce ". 'ánlotlive:~· , .. (. . ~ z . ~ 15151 • 
pnJe 1 .p!~tu ve smyslu čl. 1-65 ~ods ',. 
komanditistovi vyplacen . h ' , t. v5 Ů'bch. zak. jest tu jen 
n~stačí, že vklad byl jen JJč~tnfglolecepský vklad v hotových 
lec~~sti ~. ,152'3-8. 'y !}Jreveden na jiné konto u 
v zu~tov,aní ,,":kladu komanditist . 
na beznem uctn jest spatfo t· y ~a Je,ho dluh u komanditní společllOSti 

I' 'I' va I vracenI v k 1 a d v 15 
sp a~I-' I ~omplementář pohled' " v, V" U c. 472. 
'~lade ,zrusení společnosti dissof:čk~, pn~luslcl, komanditisto'vi na cegskt smlouvy, nejde o. splacení l~~':a~g:tntmm pro neplatnost 
o s. 2 obclI. zák a kom d T 1 lS ova vkladu podle č 
společnosti do výše' př.ijat '-chn 

v ~ Ista t~ n~ručí Věřitelúllm~d.~~'h~:~~i~ii dlsoluční smlouva byla sjel, cast~k.'. Jestliže. věřitelé n 
neúčinná Č. 11655,2. nana k Jejich zkrácení a že nim 

?yly-!i v exekuci, vedené pmti C t' v 

§J~ell1 neprotokolované komandit~7 I~ oSi~e, z~bayeny věci patřící do 
7 ~x. r. oprávněni též vších-n'" ~po, ecnostI, JSOU k žalobě 'Odl 

(neřesena otázka, zda by bylo 1 Sle~oveb sPolec.vnnsti společně·č f6390' 
, 'k rnozne a y 'žaloval . , ' Tucem omanditisty J'eh v " .' , Jen nekterý z nich) 

zeno ' ,oz Jmeno Jest ve tirrn v, 1 ' 
~ Jen na peněžité pohledávk 'v e spo ečnosti není ome 

pIne,ní (ko~ání nebo opominutí) {' ny?rz se yztahuje i n~ nepeněžité 
proti yt;'kale soutěži (§ 17 zák ' edy I na z,,!rzo'vací nároky podle zák 
uplatnuje ~uč:ní" znal pravý sťa~' v~'cr&: i;~e by dokázal, že ten, kd~ 
n~ hmotnepravnl platnost a '". .' ' 
vrel, rukojmí se zmocněncemu1i~~fstJ~koJemské, smlouvy kterou uza 
SObI,tO, že k jejímu označení b ~~CnI. kO'~andltní spoleČnos.ti ne o" 
»v hl~vivdaci«, nebylo_li mezi ~lo 1 UZI~O Jen firemní ,zkratky bez dOdafI~~ 
. sku:ec~e patří č. 17053', m UVCl pochybnostI, komu pohledávk~ 
zrusem k?m?-nditní společnosti a ' ., , . 
~,a spor, Je-li řečená společnost za~~Jl ,vstup do h~vldace nemají 
vlm, dala plnou moc Č. 17053,. oupena advokatem, jemuž již 

rucenun omezeným (zák " ~8'/1 
tovní Spořitelna c, o 906) viz též hesb: kartely p , 
§§1 
~. , os_ 

az 14 (zřizení spdlečnosti . v • 

s. r. 0'. nelze užíti, bylo-li '·edn ~ r. o.). predpIsll § 2, ods.t. 2 zák ° s ol 
clzo,zems~é společnosti s r: 'Ů a~~~.'y zastoup~ní tuzemské repr~sent~c~ 
sud zapsana do rejstříku Č. 1:35f 111z tuzemska representace nebyla do-
?bch?dní úkon, uzavřený 'méne' v , 
Ja~m.I1e bylo výslov.ně řeč~no ž~ spolecno,:?Íl s ručením omezeným 
klada se za uzavřeny' J'm' , ' se Spolecnost teprve zakládá ' 

le v t" enem osob které - IV' - po-
lesnos N zodpovědnost těchto osob s~ "'d' .:se spo- ctly k založení spo-
c~os ~ ~mo~nění Č. 1457'1. fl 1 vseobecnými pravidly o spo-

gpetovnyml davkami podle § 8' . 
c, 15222. , ' JSOU 1 pravidelné služební úkon 
ustanovenI §§ 11 59 zák v 58 v _ y 
P?volení zápisu ~dštěpnéhoc'zá /~006 r·

l
z,:. o společnostech s r o že 

~~~ledu§ °ldt~t§Pvnéh~kv ,ton; směr:~ Že 1e~t~~~~~ ~. r. o,, př!siuši s~~du 
v, rec. za , I za-konno t v . Je opravnen zkoumati 

pnI oh, nezakládá rekursní důvo~ oP'Ůykedl odš.těpného záv'Ůdu a jejich 
neza onnostl č. 159'98. 
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§§ 15 až 28 (jednatelé): zastupování: není dovoleno, aby byl ustanoven 
tajný zmocněnec společníků, nez,,"psaných v seznamu společníků, jenž 
by měl na venek táž práva a tytéž povinnosti, jako by byl společníkem 
Č, 13'396-
jednatel společnosti s r. o'J jenž byl odsouzen pro přečin podle § 480. 
č. 1 a 2 tr. zák., spáchaný tím, že, ač věděl, že společnost jest ne~ 
schopná platiti, nové dluhy činil J dluhy platil a řÍzení vyrovnati včas 
nenavrhl, jest tomu, kdo, nemaje vědomí o. insolvenci, dodal společnosti 
zbOŽÍ, které objednal její jednatel, ač již to neměl činiti pod trestní 
zodpovědností, práv náhrady škody vzniklé dodavateli Hm, že obdržel 
za, dodané z,boží jen vyro,vnací kvotu a se zbytkem vyšel na prázdno 
č. 13819. 
zápis zániku zastupovacího práva jednatelů má v případech § 17 zák. 
o spn!. s r. o. význam deklaratorní; došlo-li k němu podle § 49, odst. 2 
ře.č. zák. změnou společenské smlOUVY, má účinek konstitutivní Č. 14538. 
kontrolní právo: společník společnosti s r. o. nemůže kontrolní právo 
podle' § 22', odst. 4! zák. Ů' spol. s r. o. vykonati zmo,cněncem č. [5121. 
§§ 34 až 44 (valná hromada): projev vůle .spŮ'lečnosti s r. o. II emu s í 
se státi v písemné formě protokolární č. 15194. 
k otázce platnosti výpovědi zaměstnance, dané společností s ručením 
omezeným č. 1'51941. 
jednatel spoIečnosti může se dáti zastupovati na valné hromadě zmoc
něncem Č. 15194. 
význam a účel předpisu § 40 č. 15194. 
výroku o zmatečnosti usnesení valné hromady pro porušení donucují
cích předpisů zákona č. 58/1,905 ř. z. nemůže se společník domáhati 
v nesporném řízení, nýbrž jen žalohou po-dle § 41 dotč. zák. č. 168-74. 
právní povaha jistoty za újmy, jež hro.zÍ', společnosti s ručením ome
zeným za SpOl"U o žalobě podané společníkem podle § 41 zák. č. 58/ 
1905 ř. z. č. 17027, 
uvedená jistota nemá povahu jistoty pro náklady na rozepři (§ 57 
c. ř. s.), nýbrž její základ tkví v právu hmotném; předpis.ů civilnihol 
řádu soudního (§§ 571 a dalších c. L s,) lze užiti jen v příčině určeni: 
lhůty k slO'žení, přísežného dotvrzeni nezpůsobilosti k složen~ a ná~ 
sledkú nesloženi Č, 17021 . 
§§ 49 až 51 (všeObecná ustanovení o změnách společenské smlouvy): 
k individuálním právúrm ve smyslu § 50, odst. 4 zák. Č, 581/1906- ř. Z., 
jichž zkrácení může býti usneseno pouze za soulrlas.u všech společníků 
zkrácením postižen~rch, patří též právo předkupní, vyhrazené všem spo
lečníkům k podllum ostatních společníku č. 16922. 
§§ 59 až 60 (záVOdy odštěpné): zápisem odštěpného závodu cizozem~ 
ské společnosti s r. o. do tuzemského rejstříku nevzniká nový, od hlav
ního závodu odlišn~r podmět č. 13511. 
§§ 75 až 83 (záVOdní poellly): k vzdání se podilu společníka jest třeba 
notářského spisu č. 14008:; srov. i č. 141493. 
zajišt10vací převlastnění záv'odního podílu společnosti s r. o. jest do-
voleno; volili-li smluvci formu smlouvy o zpětné koupi movité věci 
pnuze k zastřeni jiného právního jednání (zajišťovací převlastnění), 
nelze právní jednání posouditi podle předpisů o zpětné koupi, nýbrž 
podle jehO pravé po~ahy Č, 15122. 
t. zv. činný společník, t. j. společník, který splnil závazek k služebním 
úkonům převzatý společenskou smlouvou, má nárOk proti společnosti 
s ručením omezeným na náhradu, která mu'že býti vyplacena i z kme~ 
nového jmění (§ 82 zák.) určeného k uspokojení věřitelů; pokud jde 
jen o úkony společníka ze zvláštníhO' pracovního (Služebního) poměru 
č. 15220, 
§§ 84 až 96 (zrušení, likvidace) viz též rozh. č. 15232' u hesla: při
roč 1'. 
likvidace společnosti s ručením omezeným jest zákonem stanovená mi
mo-soudní úprava majetkových poměrů zrušené společnosti a nikoliv 
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jen pouhá příprava likvidace nebo jiné úkony, jimiž se bez předch~zíh(} 
zrušení společnosti ponenáhlu ukončuje obchodní činnost a snad i Skll'
tečná existence společnosti Č. 16491. 
§ 91: má na mysli zajištění a nikoliv pouze zadržení sporných nebo 
nedospělých pohledávek věřitelů Č. 144'58. 
§§ 102 až 106 (úřady a řízení): k působnosti rejstříkového soudu náleží 
zkoumati, zda doklady o změnách v seznamu podílníků jsou· správné 
a odpovídají zákonným předpisům č. 14008. 
chrániti- nároky dědiců zemřelého společníka podle společens.ké smlouvy. 
aby jim byla ostatními společníky vyplacena hodnota podílu zjištěná 
podle poslední schválené rozvahy, není povolán rejstříkový 
č. 14008·. 
firernný súd nie je oprávnený skúmať dovodnost' námietok, kto.ré 
nilo ministerstvO' vnútra pndl'a § 2 vlád. nar. č. 0465/11920 proti ZáIJi",,, >' 
spolO'čnosti s ručením obmedzeným, ani to, či trvajú mimoriadne po../ 
mery sp6sobené vojnou v hospodárskom podnikaní v smyslu cit. pa-' 
ragrafu č. 1'0002 (Úr. sb. č. 3596). 
k úča,sti společnosti s ručením omezen~lm na veřejné obchodní společ
nosti není potřebí souhlasu ministerstva vnitra podle vlád. nař. č. 465/ 
1920 č. 16325. 
to, že na podnik jednoho společníka společnosti s ručenÍllp, omezeným 
jest vedena exekuce vnucenou správou jeho podnikú, nepřekáží tomu, 
aby dotčený společník nemohl přistoupiti za veřejného společníka, po:' 
kud jeho jednání neodporuje předpisům zákona o maření exekuce neho
odpurčího řádu č. 16325. 
§§ 107 až 114 (cizozemSké společnosti): zápisem o,dštěpného' závodu 
cizozemské spo.Ječnonosti s ľ. o. do tuzemského rejstříku nevzniká 
nový, od 'hlavníhO' závodu odlišný podmět č. 13511. 
předpisu § 2:, odst. 2 zák. ,č. 58/1'906 nelze užíti, bylo-Ii jednáno v za
stoupení tuzemské representace cizozemské spoleónosti s r. O., jejíž 
tuzemská representace nebyla dosud zapsána dO' rejstříku č. 135,1 1. 
prohlášení konkursu na jmění společnosti s ruč. omezeným, mající. sídlo' 
v Německé říši, nemá vliv na její způsobilost ke sporu, týkajícím se 
movitého jmění v tuzemsku, pokud nenastaly ,podmínky vytčené v čL IX 
uvoz. ustanovení ke konk. ř. Č, 15885. 

tichá viz též hesla: smlouva na oko, společnost veřejná 
o:bchod"ní. 
rozsudek o žalobě o zrušení smlouvy O' tiché společnosti podle čl. 2:62' 
obeh. zák. má povahu konsti.tutivníj žalob ní prosbu o zrušení smlouvy 
o tiché společnosti nelze spojiti ve formě mezitímního určovací.ho ná
vrhu podle § 23'6 c. ř. s. se žalobou 00 vyplacení společenského vkladU! 
(podílu)Č. 1m28. 
výroba kyse.Jiny uhličité z plynů minerálních pramenů není provozová
ním 'obchodní (čl. 2:71 Č. 1 obch. zák.) živnosti podle čl. 250 obch .. 
zák. č. 13~32. 
majetkovým vkladem tichého společ'níka může býti jakákoliv majet
ková výhoda ocenitelná v .penězích, tedy i služby č. 14022. 
ai spoločenský pomer, vznikl~1 "In Slovensku, 'možno posudzovať podl'a 
čl. 250--2&5 obch. zák., platného v zemi českej a Moravsko-sHezskej, 
keď úmysel' s.trán zrejm'e smeroval k za,loženiu t. zv. tichej spoločnosti 
podl'a ustanovení cit. zák. č. 14923, 
majetkovým vkladem může býti i závazek tichého společníka za po
měrnou část úvěru poskytnutého majiteli obchodní živnosti; takový zá
vazek se v poměru společníků vztahuje též na .případ, kdy lze z po
skytnuté'ho úvěru žalovati jen z důvodu kondikce Č. 15904, 
nejde o změim žaloby, nýbrž o' vstup jiného právního ·po.dmětu do sp,oru,' 
jestliže tichý společník podal žalobu o zrušení tiché společnosti nej,prve 
na ve,řejnou obchodní společnost a teprve k námitce nedostatku pasivního 
oprávnění k ž,alobě navrhl změnu žalohy tak, že na místě žalované 
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veřejné s,polečnosti mají býti žalováni veřejní obchodní společnici osobně 
č. 16300. . ,1 v 'k v k vystúpeniu jedného společ-

přJ:1ežitostná: v: s~hlase ?stat~y~h ~lio g~~l z~láštnej likvidácie 'treba: 5patr~
níka z pnlezltostn~l spo~ ocno f d sial' nevyrovnané dlhy spoJoc'" 
vať jeho sprostepte zav~az~n~s I za o 
nosti Č. 14921 ('Ur. sb. c. 24(31),. " viz hesla' doručení, pod-

veřejná obchodní (čl. 85 a da~ obcvh. í~kb) a lir Č O' v'a c í. 
nik, s.mlouv,a na o o, z~ viz heslo: exekuc-e (§11 ex. ř.). 
exekuce podle § 1! ~x.,r. I vníku viz hesla: inven
pozůstalost po vere]nem SPI o tec 

.• • t lostní pozůsta ,OS. I· st tar pozus a v,,'· ,h y 16300 u hesla: spO' ecno 
a ti c h Ý s p ,o 1 e c n J k VIZ roz . c. 

tichá. v v I _ 77/193'6 viz heslo: nezaměstnaní. 
a vl á d. na r. c. 2l51/1~3~ a y ." é obchodní společnosti. se so~
kdo byl ustanoven spo-le,cmkem vere]~nce k hájeni jeho práva k vy
hlasem ostatní~'h sp~lečn1k,ů za zmoc~.e v bral měsíčně na srážku zv.po-
kanu jeho' povmnosh s prav:em, ~by ~e ys olečenské pokladny urclto~ 
dílu zmocnitele na b;tdoupm ZlS~U u v~řejné obchodní společnosti, 
částku, nebyl ve slu~ebm~ p'om,eru času než zmocnitel byl podl~ 
třebaže věno:val podntkhu ~~fe'''~~~~~k~U sHu' a třebaže zálohY'pa p.Odll 
smlouvy povmen, a na ra lb' ~r č společnost po léta nemela Zisku 
z budoucího zisku byly vy rany, a 
č. 131476. y '''', ' ních poměrů veř. ob-ch. sp'oleč~ústi, 
nezaps.ání zmen, tY~~JICIC~ ~e 'p~av 'vních poměrů a není- takovymto 
nemá vlivu na trv"am zmenenyc ~,~~vní platnost Č. 16561. 
nezapsaným skute~n?s!em odnayta, P • k úč'asti společnosti s ru-čenít? 
kdo může býti v~r~l~Ytn s~o~~~~'čnosti není potřebí souhlasu. ml
omezeným n~ verejne ob~ o n~ p 465/1920 Č. 16325. 
nisterstva vmtra podle vlad. nar; ~. lečnosti s ručením omezen-ým 
to že na podnik jednohO' spolecm~a oJ~eho podniku nepřekáží tomu. 
je~.t vedena exekuse, vnucen~~ ,sP.'r~v UPiti za veřejného společníka, po
aby dotčený spoleclllk neu:.0 vPálS's0om zákona o mařeni exekuce nebo, 
kud jeho jednání neodporUje pre pl u 
odpťtrčíha. ř~du oč. !!63'25 .• 1090bch' zák.): o kontrolním pr~vu ve}ei
práva sp'Ole~,n!ku ~ cl. 00, az v 'octovati v řízení nespůľnem, pr~d: 
ného spolecmka lest zas,adne, r?~h a zjištěni sporných okolnosh, Jez 
pokládajic, ž,e. ro.z~od~uh ,:eza;~~~flním prťtvodním řízením č. 13833. 
by mohly byh oblasneny len .k a čl 146 oheh. zák.) víz též 
ručení společniků (čl. 1112: ~al. bObch~:Č ~ v a ~ i podle § 228 c. ř. s. 
rozh. č. 161'l41 u hesla: z ~ o v ~" s olečníkem veřejné obchodní 
by-lli někdo ,;e skut.ečnos,tI vereJnYo~ti ~a s olečnost,' ručí v poměru, 
společnosti a ,le~n~l-h v kte;Oy v}ast~tavu POdl~ ustanovení čl. 112 obch. 
k osobě, ktera vedela o s u ecnem, , 
zák. č. 1'5610. v, v .. " ' ') v ,·n' spo,leČ'ník, který se stal j~dinýn; 
zavázal-li se dnve]sh (bYy,:ly ver:! ·~ému společníku, že ho odskodm l 
majitelem firmy, vystouQlVslmu ver~~ladě zákonného pětiletého nIčem 
bude-li na něho, dok~oceno na I ,z~ závazek podmíněný odklád'ací vý
(čl. 146 obeh. zak.), ld'l o .sm uym 
minkou <.§§. 6~6, &'J7

4 
ob~i rkJc;· ~r~3\· i společník veřejné obchodní 

zastupovant (cl. P ,a a. O' '_ • • -obchodním rejstříku ze s,amo'Stat
společnosti, vylouceny podle zaptsu Xní s oleč-nosti vůbec může vystu ... 
ného zastupování' n~b i ze zas!upoť Jůže v této vl~stnosti uložiti 
povati jakO' zm~cnenec spo1ecn~s 1 s,~Ů'lečníky k zastupování op,rávně-
ií ,závazky byl-ll k tomu zmúcnen y' v 14292 
nými a jed,nal-li v mezích svého zmoc~em :. . '1 trpí aby jiný tedy 

I . 1· est udělena tím ze pnncrpa " J • k 
obchodní P na moc ,,' 'I Yený' vv"tupoval v právnim styku ]a o, 
i společník ze zastupova111 v)' ouc , "' ,. 
jeho zmocněnec č. 14292. 

Iii 
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, 
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není zákonného předpisu, kter~r by bránil zápisu vojenské osoby z Po~' 
volání v činné službě jako veřejného společníka, oprávněného k zastu_ 
pování veřejné obchodní společnosti č. 15531. 
význam změn v zástup čím oprávnění veřejných společníků, 
zapsány do rejstříkU' č. 116091. 
nezapsáním změn nastalých II veřejné obchodní společnosti do obchod. 
ního rejstříku není jim odňata právní platnost č. 10091. 

, nastala-li změna v osobách společníkú a v jejich právu zástup čím, musi 
veřejnou obchodní společ-nost vůči osobě, které je skutečný stav ve slo
žení společnosti znám. zastupovaii skuteční společníci, třebaže nebyli 
do rejstříku zapsáni, a mu-gí také podep's.ati plnou moc udělenou práv~ 
ním u. zástu.pci veřejné obchodní společnosti Č. 16091}. 

nebylo-Ji zrušení zástupčího práva veřejného společníka zapsáno do fi~ 
remního rejstříku, múže se společnost na ono zrušení odvolávati, do~ 
káže-li, že třetí o,snba n něm věděla č. 16561. 
od P o věd n o s t: veřejná obchodní společnost jest zásadně odpo_ 
vědna za: škodu, způs.obenou trestnými činy, jichž se dopustil jménem 
společnosti veřejný spo,!ečník nebo úředník oprávněný za společnost 
jednati Č, til596, 
zrušení společnosti a vystoupeni jednotlivých spOlečníků z ní (čl. 123 
a dal. obch. zák.): rozcházející se společníci mohou v disoluční smlouvě 
smluviti pokutu pro porušení závazku, že se zdrží na,vzájem pOllnámek 
jeden o druhém, jež by je po stránce osobní a obchodní jejich kvalifi
kace snižovaly, a poškozovaly Č. 14535. 
č1. 125 obch. zák.: nepřátelský poměr mezi veřej. s:polečníky, znemož_ 
ňující zdárnou společnou činnost, je důležitým důvodem pro zrušení 
společnosti (čl. 125 obch. zák.); stačí spoluvina žalovaného společníka 
Č, 16M!. 
čl. 126 obch. zák.: vymáhajkí věřitel, jemuž hyl přikázán k vybrání 
zabavený nárok povinného proti veřejné obchodní společnosti na 
dáni podílu společenského jmění v případě zrušení společnosti, 
se pro tutéž pohledávku domáhati exekuce vnucenou správou společen
ského podílu povinného č. 13967. 
podle § 38'31 ex. ř. má vymáhající věřitel právo na zrušení. společnosti 
jen, pokud povinn~r společník měl toto právo č. 14'457. 
exekuční zástavní právo, nabyté na nároku povinného jako veřejného 
společníka na vydánÍ' likvidačniho podnU' se vztahuje také na jeho' pe
něžní hodnotu, stanovenou nálezem rozhodčích Č. 15497. 
k čl. 126 otbch. zák.; i marná .předohazí berní exekuce stačí; pokud 
sta'čí i vážný pokus O mobHární exekuci Č. 15560. 
čl. 128 ob-ch. zák. (vyloučení): skládá-Ii se veřeJná obchodní společnost 
jen ze dvou společníků, nemůže býti zásadně jedním z nich žalováno 
podle čl. 128 obch. zák. 'Ů vyloučeni ,druhého s-polečnfka č. 131500. 
čl. 129 obch. zák.: vystupuje-li z veřejné obchodní s-polečnosti o dvou 
společnících jeden společník, nelze vůbec zaps.ati do rejstříku jeho vy
stoupení, 'nýbrž zrušení společnosti č. 13i7(91. 
procesní způsobilost veřeJné obchodní společnosti pomíjí teprve výma
zem z rejstříku č. 15,180; srov. č. 223D, 22'82. 
byl ... li na opověď druhého veřejného společnÍ'ka vymazán zemřel~r ve
řejný společník, bylo tímto zápisem vyznačeno zrušení společnosti, ne
bylo-li smlouvou ustanoveno, že společnost má dále trvati s dědici ze
mřelého č. ,152671. 
likvidac'e spdlečnosti (č1. 133 až 145 obch. zák.): je-li rozsudkem pra
voplatně zjištěn ručební závazek veřejné obchodní společnosti v likvi
daci z právního jednání likvidátorll, nelze zkoumati ve sporu o žalobě 
společníka podle § 36 ex. ř., zdali šlo o právní jednání, jež uzavřeli 
likvidátoři 'V meZÍch své zákonné půsohnosti č. 13176. 
námitka nesprávného doručenf žaloby ve sporu proti společnosti v li
kvidaci a m~doruč€ní rozsudku i druhému likvidátoru nemůže býti před-o 
mětem žaloby podle § 36 ex. ř. č. 13,176. 
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y t hu'e i na exekuóní tituly, vydané pro,tl 
ustanovení § II ,ex. r. v

se ~v~ a li~vidaci Č '13'176. 
veřejné obehodlll s.polecno~tt v " I v r firmy X.~ 
zákonu vyhovuje firma: »Likvidace obchodlll spo ecnos 1 

č. 13582. ..' v tníky v dobrovolné dražbě, navržené likvi-
veřejní společníCi JSOU ~cas v , . v 13607 
dátory veřejné ObChvOdll1.'&PO:~Cil10~~ ~'ne 15 ·července 1786, č. 565 S~. 
ustanovení § 5 d~a~eb~lhod radf. dražiteli· továrního podniku za nel
z. s. neplatí, majI-lI pnpa nD

d
u.l. vy ůcky J. akož i vzorkové kolekce 

vyšší podáni výrob~l a pro e]m pam , 
bez zvláštní úp~a~y ,co ,~3~. , společnosti ,není z.abráněno, aby nepro
likvidátorům vereJne o c 0y m . y 13607 
dávali ,kni~y a spivsy ,spole~Jt0s~ ~,g:1 ex.' ř. může býti zmoc,~ěn i~de.n 
prozattmmm -opatremm POy ~ o v ·né obchodní s.polečnostI v hkvI
ze dvou likvidátorů, spolel;n~k~ ve~~~povati k samostatnému zastupo
daci, oprávněných je? ~po ecne zad áhá-li ~e druhý likvidátor, spo'leč-
vá'nÍ ,společnosti v urclte:u, -sporu, z r . 
ník, pro:yésti ten~o SPO\ cci 1~7~~ursu nepřísluší ií.čast na likvi~acI spo
společ~lku, ~tery u~~d o t o je sp;ávce konkursní podstaty c. ~4559. 
lečnostI; na Jeho. m,lsto na~ ~p? obchodní společnosti zastupovatI tuto 
kd nemůže UkvldatŮlr verelne 
sp~lečnost ve spor~ č~ 1507~:.. čnost zastupovati, přes to žalo.bu, 
přiial-l'i likvidátor, lenz nemuze sP(I~nosti dostalo jiného zástupce, J~st 
aniž se postaralo to, aby sey spoec dl § 529 ,č. 2 c. ř. s. Č. 150/2. 
dán základ žaloby ~ro z~at:~nost po ex~k~čních titulů vydaných proti 
exekuce proti spolecnosb: t~z podle é do obchodního rejstříku, 
veřejné obchodn~ s~?leČnostl,. '~~, z a ~~~:J'~ým společníkům; náležitosti 
lze vésti exekUCI pnmo prah Je]lm 
návrhu č. 163167. 'h ozsudku znějícího jako proti ob
jestliže se podle nepravoplatne 0y ~ o, n;vrhu·e exekuce zajišťDvaci 
chodni společ~osti'!, t~k pro 1 spo,~~:,~kUj~' zpraVidla o'svědčiti nebezpečí 
i proti osobne rUClClm sp:? ~C;~ll y , 
též co dO' veřejných spoleemku c. 14720. y . o y žalovati podle 

" v, y.' bchodní spolecnosÍ1 nemuze 
veřejný spolecmk ':.~re]ne o k e pr'oti této veřejné obchodnI spo
§ 37 ex. ř. na nepnl?u~tnos.tb~xe t;C ěe (pohledávka') jest jeho vlast
lečnosti, i když tvrdl, ze za: avena v 
nictvím Č, 16246, '46) 

Spolek viz též heslo s o ut ě ž ~,~e k: lo~ek(§.ako . právnická osoba .projeviti vůli 
pro jev v ů I e: kdy rryuz~ P 408 J , 
mlčky podle § 863 o,?č. zak. c. J4. ., t V b' kolektivniho zastoupem spolku 
ustanovují-li spolkove stanov~! ze ]des~ po ,re, 1 listiny spisů korespondence 

. d telem pn po plsovam , '., I' b 't" pro 
předsedou a Je na, ',' 'stních ujednánkh, maJl-1 y I 
a ostatních písemnosti.. platI to I o U . 

spolek závazná -c. t617'6. , . ".boru soolku se nestala prv 
smlouva, uzavřen~ be} nut~~ho US?:~I~n~O v;a jeho {méno', jeho čl~ny spo
spolek závaznou hm, ze zbozl bylo z, nestalo-li se tak s výslovnym nebo 
třebováno a předs,~dou, spolku hfaPlaCen?boru spolku podle stanov k projevu 
s mlčky -předpokl,:danym sou asem vy , 
vú:le způsobilého c.,161716: r dl olkových stanov orgán sp~lku ?'Prav~ 
spolk-ové 'Ů·r.g~n.y: le-l1?o e ~~tnance je tím -oprávně-n I k upr~ve 
něn u s t a n o v 1 ~ I 1 spovlkoove z~me nců a k .'ejich změně; nejde o zm~nu 
hmotných služebmch porneru, zat;1e~~na spolkoviho orgánu přiznán zamest
stanov, byl-li k l~ávrhu oprav~~~e u~nesením valné hromady, povola~~ ~o: 
nancům spolku narok na odby" v, I y ého orgánu v otázce usporadam 
dle stanov usnášeti se o návrzlch P!ls usn o. y 16435 
"h 'palkovy' ch zamestnancu c. . . " 

sluzeblll' o pomeru s 'd 'e' odborovy'·ch organisaCI proti 
t
v "tředního vyboru s ruz m • " 'k prozatímní opa rent 1!Sy . v. 'řadování funkcionářů muze ,:z~ť-

funkcionářfim rozpus~en.e o~bo~ky db~Č~Y stanovám, což přezkoumatI lest 
nouti ško,da, odPodrul~-lt~ vd~ :n~o~o~číeh úřadů č. 14044. 
věci valne hroma y us re 1 

t', 
I: 

! 

!' : 

1 

i 

I, 
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neObsahují_:li stanovy spolk v • o 

rrOt~g~ Syolati, může se t\gr~~f;isuk~žá~m, Jk'aktým způsobem Se má 
" v' _ ym 'Omll vhodným způ'lobern 

zodpovednost spolk '. , . 
Č. 14634. II za. Jednanl Jeho činovnJků ve věcech nek I' '" ... 
(odborov T ' • ae Souteze 

v. ) S vaz); .prav,ní poměr mezi" ., 
pokud ruCl ~vaz, poskytující dl' . ~lm a Jeho sekretanatem Č, 15402 
ochranu Ve vecech ' ,po e svych stanov Sv'm vl o . 
~lef:~r&'yl-1i advOkálr:C?;~~ťo ~~~/~ů, z,a ,útraty ,právníJio za~t~~~~~í ~~áé~ni 
c" ~.u;. II Ovam vyzvan sekretariátem svazov' o 
z a.ll l:k S.p o 1 k ll: spolkov' z','', YDI 
o likvIdaci spolku a nelz Y~ .. akan c. 134/1867 ř. z nemá usta" . 
.společno~!í . a společenstev e Č·.U~~~~6~dobně předpisu o likvidaci ObCh~~.~fc~ 
neupravuJI-lI am stanovy Hkvid . 
sta-no-yávch upraveným, zanikl j~k spolk;u . ~ ro,zešel-li se spolek ZPllS'o'bem 
P?d.ati zalobu. č. 14366. o pravmcka osoba a pozbyl ZPťl.sobilo~~ 
zamk spolku Jako sporné stran . v' lSti 
nastal-li zánik spolku t y za opravneho nzení č. 14634. 
advokátem nebo (v ne~~ve ::a ~poru a byl-li spolek zastou en 
cesní plnou mocí, nePřestá~~k~ty~~em ~Pkoru) jinou osobou vykáza~~u s~~~~ 

r ů z n é: spolkovy' fu k' 'v spo e stranou v rozepři Č, 156817 
žeb' t V n Clonar není be ... h ' mm, rebaže dostává z .... ze vse o ke spolku v o ... 
Jde o převzetí J' .... a svou cl11nost odměnu Č 13!48-2' P meru slu_ 
s I menl ve smyslu § 1409 bX ' , 
m ouvou, sjednanou se so d ... o L:. zák., převzal-li jin' 

~éh? ~p~lku pOd,Je zákona ~ ~OI/n~~ov.e~ým jPatrovnjkem, Jmění loz~~~~ě~ 
~ jm,em tom vaznoucími č 16435 ,Ja o ce ek se vsemi právy a závazk 

predpls § 12, odst 1 zák " 91 ' Y 
doby Jen na domáonost :... c, t 1918 nelze omeziti co do del" . "', pnrozenych (f 'k' h Sl pracOvní je nt Jhn~ p,rayní útvary (spolky) u n'!hlC Y: ) b osob, nýbrž jest ho užíti 
ze~ce~ ~b~~o~~~éh~ ~o~ácnO~!i. Přiroz~nýC~P(;ic:t~~st~:~~ a ,ubytov~~í 

S kd; konal úklid, rOZdíJťln/r::~~~ho se d v) ~oclel1árně dObroČinnJh~O~~OI~~" 
poludluznik viz hesla' po.· ... t v a po c. 16621. ' 

II d á r n o s t z á'v a z J ~ s /,n í ... s m I u v r: í, p o s tup, smě n k a s o 
SpoIUPOjištění: právní povaha' ' , Y,m e n e k, vy ž i v fl é, z a poč ten Í' -

- pO~v~d jest vedoucí p~~Šť;n~ posta~efli ... t. zv· ... Xedoucí pOjišfovn 'č 1 
s ucmností pro pOdružn~ POj'Yv t opravnena prIjímati i výpověJ sm?499. 

Spo1uporuČnik ' h IS Ovny Č, 13500, OllVy 
" VIZ eslo: poručník 

Spolupuvodce viz heslo: p ů- v o -rl s k : . 
SPOlwrukojmi viz hesla' r u k' e p r a v Q. 

Spoluvlastnictví viz he~Ia' oJ :'ill s,t v í (postih spolurukojmích) s m e' n k . manzele sp I ... ,a. vnucená, ' o ecenství statk o á 
Spol 'ta ll, spr Va 

uvys. ~c~ viz heslo': smě n k a. 
Spoluzav:U1eru viz hesla: a u t Q mobil . . 

(§ 1304 obč, zák.), r o z vod r o o rYk z a k o n, .11 á hra d a š k o d Y 
nost. ' z u a; synctlkátní odpověd_ 

Spor advokátský viz hesl ' , 
- o příslušnost: zápo~~' a d v o k ~}, smí r. 

, 'k Y spor o pnslušnost k h d ' sem vonkursU' Č. 1603R roz o nutI o návrhu na prohlá- . 
k0111iPetencni viz heslo: sen á t 

konfliktt'l prD řešení kompetenčních 
směnečný viz hesia' s m ~ v, ... , 
vedený na oko viz heslo..e ~ ~c n/ r r Z e fl í směn e č n Ý z á k o 111. 

Spornost viz heslo: knihovn',. a ecnost (§42'j. n,), 
Spotřební společenstva viz hll. pOz fl ~ ~ k a s P o rn o s ti. 

dářské. eso, Sp.olecenstvo vy'dělkove' 
S ' a hospo-
pořite1na poštOVtti viz heslo: p oš t o V ~.I' 

Cll spořitelna. 
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SpOřitelní a záloženský spolek viz hesla: -k niž -k a v -k 1 a dní, s p o leč e n s t v o 
výr o b n í a h o s pod á ř s k é, z á P ů j č k a. 

Spořitelny (zák, Č, 302/1920) viz též heslo: knížka vkladní. 
- nabývání nemovitosti v exekuční dražbě viz heslo: dra ž b a v n II cen á 

nemovito;,ti (§ 184, Č, 7 ex, ř,), 
její zaměstnanci viz heslo: z a m ě s t .ll a II c i s P o ř i tel 11 y. 
i ministerstvem vnitra neschválený discipHnánnf řád pro úředníky Sipořitelen 
platí vůči zaměstnanci spořitelny, stal-li se s.oučástí .obsahu jeho služební 
smlouvy Č, 15743, 
a:ni zák. č. 302/1920, ani dobré mmvy nevyžadují, aby ředitelství spořitelny 
bylo vůbec vyloučeno z kárného řízení pro,ti zaměstnanci spořitelny č. 15743. 
soudy jsou oprá'Vlněny k přezkumu kárných nálezit proti zaměstnancům spo
řitelny po formální i věcné stránce č. 15743. 
k otázce zákonného omezení spo·řitelen co do nabývání nemovitostí exe
kuční draž:bou Č. 15969. 
jest nutn.ou podmÍ'nkou udělení příklepu spoř:itelně, podle jejíž stanov se 
vyžaduje k .nabývání nemovitosti příklepem v e::xekuĎní dražbě schválení 
státní správy, aby předložila písemné schválení .příslušného státního dozor
čího úřadu 'k vydražení nemovitosti; nestačí pouhé oznámení spořitelny 
onomu úřadu .o udělení přiklepu, na něž úřad ten nereagoval Č, 15969. 
k zákonnému omezení spořitelen v nabývání ,nemovitostí je p.fih1ížeti z úřadu 
Č, 15969, 
výklad smlou'Vy o převzetí 12rD'VOZU spořitelny jinou spořitelnou: sloučení 
(fuse) je možné i u rprávnkkých osoh nebo útvarit jiné povahy, rllež jsou 
akciové spoIečnosti č. 16027. 
držitel vinkulova,né spořitelní knížky (vázané na heslo), 'které nezná, jest 
oprávně.n k vyibrá.ní vkladu, dokáže-li, že jest oprávněným věřitelem po· 
hledávky z v:inkulované vkladní kní~ky Č. 16136. 
obchody spořitelny, které nejsou v jejích stanovách uvedeny jako dovolené 
uložení přebytků spoř.itelny, odporují zákonu a jsou n~cotné (§ 879, odst 1 
obč. zák.); za uvedené podmínky jde o· nicotné jednání; převzala-li spoři
telna za svého komite1l1,ta záruku vÍ!či třetím osobám z jeho obchodního 
styku, i kdyby převzetí záruky bylo podlO'ženo jiným úvěrovým jednáním 
Č, 16641. 
spořitelna může peněz u ní uložený'c;h upotřebiti na stavbu budovy pro 
vlastní účely pouze se schválením státního dohlé_dacího úřadu a v jeho 
mezích; to plati též o nákladech na obsta.rávání plánů, rozvodů a na sta
vební dozor; byla-li za uvedené práce- smluvena vyšší odměna; než která 
byla dovolena v mezích schválení, není neplatná celá smlouva, nýbrž pouze 
její část, jež se příčí schválení dohlédadho úřadu, a spořitelna může žádati 
vrácení oné částky s úroky, kterou dala lna základě neplatné části smlouvy; 
§§ 1174 a 1432 obč, zák, tu neplatí Č, 16855, 

Správa justiční viz hesla: justiční sp ráva, sirotčí peníze. 
manželčina jmění viz heslo: m a TI žel é. 
obecního jmění viz heslo: ob e c. 
obchodniho podniku viz hesla: p o z II st alo s t, z am ě s tn a n c i. 
pozůstalosti viz heslo: p o z Ů s tal o s t. 
spoTečné věci viz heslo: společenstvÍ statkt.1. 
vnucená nemOVitosti (§§ 97 až 132 ex. ř.) viz též heslo: dra ž b a v n ll

cen_á nemorvitosti (§ 216, č. 2 ex. ř.). 
§§ 97, 98 ex. t. (kdy může býti užito vnucemé správy, zahájení) viz 
též rozh. Č, 13985 u hesla: konkurs (řl. III uvoz. zák.). 
k vymožení nároku na odd ě len é uspokojení z nemovitosti lze vésti 
i za konkursu exekuci též na její plody vnucenou správou nemovitosti 
Č, 16358, 



746 Správa vnucená 

ct°l~Ud nebyly př~dě~~v~ '~e~ovitosti phpsány do knihovního vlastnictv' . 
ne z: ) na ~~ :p~oh rpndelc~ vesti exekuci jejich vnucenou správou (§ 9i 
(,~. ;31' ny ~z) Je~ exekucI .na yřidělcova 'práva >k přidělenýrri pozemkům 

<J ex. r. , trebas povmny nabyl pozemků od °in 'ch ~'dvl ti k . 
sml~uvo~.! schválenou ministerstvem zemědělství (~ří~e sf.f; ,e c . U~llI 
kovym uradem) č. 16410; srov. Č. 7711. a nIm pozem_ 
vnuce~,ou ~'Právou nemovitosti pro převodní poplatek vyměřený c" 
nell!°h'ltOSÍi! rp;at~íc!, několika: spolu'vlastnfkům, veden~u Proti jed~o e.ť 
,z lllC, na l~ea!m vcast p;o celý popla1ek, se přerušuje promlčení ,ř~~ 
nostll1~o porad! prevodlllho poplatku co do celé nemovitosti č lC6S1. 
smv. c. 16215 11701 4864 . , 
n~ nemo'yito~t: na níŽ vázn~ podle § 43 zák. o stav. ruchu č 45/1930 
~ear~~z a Z.~lZ~'~l ,a ~~vaz~ní ve prospěch státu, nelze bez svole~í miflIs_ 

v ::;oclal'Ol pece vestl ani exekuci vnucenou správou č. 16766. 

i~i~~uce I v~ucenou ~práv~u nemovitosti znamená nejen zatížení jejího 
9983.u, a e I zavazeni same podstaty nemo'~litosti Č. 16766; srov. Č. 10096, 

~a užitek Pfídělových 'ne . . 
Již knihovně ,připsány nelze v . ':ll o V 1 t.o s t I, pokud jsou přídělei 
Rusi vésti exekuci: podle § 2 Flrav

'lll Ů'~~Sh Slovenska a Podkarpatské 
bez svolení státního 'oz~rnko T' ex. ,~a . (v ~ ~ cell o tl S p·r á v o ll) 
svolení takové se všakP nev ža \ e.ho u;adu .(~:fl1sterstva zemědělství); 
na přídělové nemovitosti al-d~~Je, ~a~ne-h JIZ vymáhaná pohledávka 
stav-ním, předpokládajic že se rov,o nym, ať exekučním právem zá
pozemkového úřadu (~j,nister.g~:v:zen}d!? t S!)alo" se svolením státního 
§§ 103 104 ex ř ('" k . . eme e s Vl c. 16797. 
o d s t. J 3 ex. f.' . ucm y vnucene správy) viz téz ro.zhodnutí u § 119, 

§ 104 ex. ř (rozsah a • d' . 
řite~e při vn~cené správě)O~~' 115~lggnkoJoVacího práva vymáhajícl'ho vě-
,dluzmk resp. správce konkursní pod t' t dl"" \ 
dati vnucenému správci výt'l "k . s d y. uz.nlkovy Jest povinen vy_ 
v mezidobí od ,povolení v,nuce~: ~ rá~:movltostl (~a~htovné), vybrané 
odevzdání nemovitosti vnucené p y, d? odevzdam nebo do skončení 

" , mu spravcl č. 15806. 
§ 105 ex. r. (obytne místnosti dlužníkov ,). § .' 
na o byt n é místnosti kterých dl " ,J _. 1 05 "ex. r. se vztwhuje jen 
a pro členy své rodiny' ve s olečnéuzm "nezb;:tne potř,,~'~uje ,?ro. sebe 
mlstnosti v nemovitos,tí ,pod1'h " , dOmac,J~ostI. ~ '~lm .. Z.I"]ICI, mkoliv na 
u'" , k ", e ajlCl VI!Ucene sprave JIch" dl " 'k . ZlV~ _ pmvozu zrvno.sti č. 13366 ' Z· Uzm po-
Jde~.'l o m~stnosti užívané dlužnťk~m k ' . ": .. 
cenem spravci učiniti po případě P~fvOZU zwnostI, Jest na Vlnu
o~atření, aby pov1nný dal Přiměře~~ sOoduYk a~eI? ,soudu ,,~§, ~12 ex. ř.) 
mlstnosti, nebo kd b s . ' .' S? ,nenl . za UZlvam takových 
zpeněžení Č. 13366.

y 
y e zdrahal, mlstnosti uvolml za účelem jinakého 

dlužník mŮže se platně 'd 'ť ' 
§ 105 ex ř. a'sjednati Vl a 1 p~ava na nezbytné ,obytné místnosti podle 
steJ'ně č '12'3"" b ~dvnucenym správcem nájemní smlouvu č 14499' . " uur.s;.Vl. . ., 
povl'11nemu lze odejmouti obytné ·st r k ' 
z~. vnucené správy domu, jestliže m~ ~ols~, -rl .tere mu ~y:ly p'0nechány 
nalemníka .na vlastní účet a II kl' d St a, Je ·nak vyplahh naJemné od 
ného správce jednak vYbrala a da sd ~lm, aniž zpravilo fom vnuce-
• , tl' , po vo ne z výtěžků vn ' , cas Cll na zaplacení ,poj-istné pré' kt ' lIcene spravy 
§IS 109 až ll? v o mle, erou potom nezaplatil č. 17026. 

SOudu) viz téŽ :~·o:~ ~g~~občno~~3:rávc§v~05 spol~ůsobení exekučního 
13826 u hesla: .přísluš~o~t pOdťe s: 17 e~. r~, rozh._ Č. 13239 a 
vnu ' , . sex. r. 

ceny spravce Jest co do užitků 
správy veřejnoprávním sOl;dem t &pravc;'ané ,nemovitosti za v'nucené 

, us anovenym zastupcem dlužníka a má 
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v této vlastnosti právo sjednati stran spravované nemovitosti nájemní 
smlouvy na dobu v místě obvyklou Č. 13289. 
k propachtování rnemovitosti a k opatřením, která nenáležejí k obyčej
nému hospodaření, potřebuje schválení (svolení) exekučního soudu 
Č. 13289. 
nájemními (pachtovními) smlouvami, uzavřenými vnucen)'m správcem, 
je po zrušení vnucené správy váz<ÍJn ·dlužník a jest jimi vázán i pozdější 
vnucený správce! třebas jiný č. 13289; srov. č.- 12063. 
tím, že vnuce.ný správce v ·nové vnucené správě podalo pět n o u za
dost o schválení pachtovní smlouvy již schvalené a že exekuční soud 
opětnou žádost vnuceného správce za schválení zamítl, ne.pozbyl ná
jemce ('pachtýř) práv ze smlouvy již jednou schválené a dosud nezru
šené ,č. 13289. 
pokud vnucený správce hyl oprávněn k úmluvě s věřitele~, jenž ~'Pře~ 
zahájenfm vlnucené správy dodal do spravovaného podfilku ,zanzent 
s výhradou vlastnictví, že 'Věřitel ponechá zařízení ve sprav'ovanem pod
niku a že mu za to bude placeno odškodné č. 13606. 
ujednal-li majite1 domu s třetí osobou před povo-lením vnucené správy 
domu, že může zaJdarmo (bez daIších platll) do jeho smrti uŽÍv·ati bytu 
v domě, nepozbyla tato smlouva platnosti zavedením vnucené s,prrávy; 
;y1nucený správce musí převzíti i tuto smlouvu a ne muže třetí osobě vy
pověděti byt pro neolaceni činže c. 13974. 
za vinucené "správy ·přechá,zejí práva a povinnosti ze smlouvy domóv
nkké s vlastn1ika domu nebo jeho zmocně'nce na vnuceného správce 
Č. 14131. 
vnucený správce drží za vnucené správy věci v zastoupení vlastníka 
a pro něho Č. 14171. 
vnucený sprárvce nemovitostí jest oprávněn k rekursu, pokud to vyža
duje provádění vnucené správy Č. 14540. 
propachtoval-Jí, vnucený správce' za souhlasu exekučního soudu pac-hto
vané pozemky -dosavadnímu pachtýři i .na rok 1935:/36, došlo tím k pro
dloužení (obnovení) p-achtovního poměru mezi dosavadním pachtýřem 
a' 'V'las-m~kem pozemků' podle § 1 vlád. ,na,ř. ze .dne 8. března 1935, Č. 39 
Č. 14548. 
ani vnucený správce nesmí, dokud není vnucená správa nemovitosti zru
šena, zb.aviti movité věci, určené za příslušenství téže nemovitosti, této 
povahy, jestli by tím :byTy zmenšeny výtěžky nemovitosti č. 14595; 
srov. Č. 14026. 
i vnucenému správci, žalovanému o 'plnění, jest uložiti pLnění do 14 dnů 
pod e,xekucí č. 15002; stejně Č. 3447 G1. U. n. ř. . 
byla-li exekuce vnucenou správou zahájena k 'Vy-máhání pohledávky za
jištěné knihovně před sjednáním ,nájemní smlouvy a před zaplacením 
nájemného předem, jest dohoda o zaplacení !nájemného co do lhůt 
srplatných v době vnucené správy pro vnuceného, s-právce bez účinku 
Č, 15672. 
vnucený správce může se domáhati pro nezaplacení nájemného zrušení 
nájemní smlouvy a vyklizení naja:tého ;předmětu, aniž potřehuje schvá
lení exekučního soudu č. 15672 . 
byla-li někomu svěřena správa družstevního domu z aodmě;nu záležejicí 
v -slelVě nájemného na určitou dobu, InenÍ v!nucený správce uvedeného 
domu oprávněn smlouvu tu porušiti a-žádati 'zvýšení _nájemného Č. 16081. 
před schválením účtu- vnuceného· správ,ce jest k ža>lobě -o zaplacení 
částky za zboží, ·dodané v,nucené ~~právě, pasivně oprávněn vnucený 
správce Č. 15958; srov. Č. 8480. 
navrhl-li věřitel vnuceně správy při roku k vyřízení účtu vnuceného 
správce, aby bylo vymáhajícímu věřiteli uloženo zaplacení částky za 

I 

I' 

! 
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zboží doda"né vnucenému správci, a byl-li na odpor vymáhajícího- vě
řitele, popírajícího důvod i výši pohledávky, odkázán na' pořad práva, 
je pořad práva pro žalobu ma vnuceného správce o zaplacení dotčené 
částky přípustný č. 15958; sro'l. Č. 8480, 8432, 9339. 
prá'VIní postavení vnuceného správce nemovitosti ve sporech, zahájených 
povinným již před zavedením vnucené správy č. 16219. 
ža'lobě, podané vnuceným ,správcem proti téže osobě a o týž nárok, 
jichž se týká spor zahájený povinným před zavedením vnucené správy, 
překáží zaháfenost rozepře; neroz-hoduje, že n~ jmění povi-nného- byl 
prohlášen konkurs č. 16219. 
pořad práva pro žaloby, podané proti bý'valému vnucenému správci na 
náhradu škody nebo pro bezdůvodné ob9hacenÍ po skončení exekuce 
vnucenou správou, jde-li o položky, o nichž 'V řízení exekučním (při 
schválení účtu) nebylO' -rozhodnuto Č. 16998. 
§ 111, odst. 2 ex. ř. (propachtování užitků spravované nemovitosti): 
zpeněžení úrody dosud neoddělené jako součásti nemovitosti nemůže se 
za vnucel1)é správy státi. prodejem, nýbrž jen prorpachtováním veřejnoH 
dražbou, nikoliv z volné rulky Č. 13172. 
§ 113 ex. ř. (odměna vnuceného správce): proti rozhodnuti soudu drui1é 
stolice o 'V'ý'ši odměny vnuceného správce a o tom, kterou částku sml 
vymáhajíd věřitel účtovati jako náklady za financo.vání vnucené správy, 
není dalšího opravného prostředku Č. 16472. 
exekučnímu soudu je ponecháno, aby při stanovenI odměny vn.uceného 
-správce posoudil, z.da bylo ··nutné nebo líčelné přibrání odborníka k se
stavení účtu Č. 17282. 
§ 114 ex. ř. (dozor, jmenování správce) VI'Z níže rozh. Č. 13734, 15355 
u § 132, Č. 5 ex. ř. 
§§ 115, 116, 118 (správní účty) viz shora rozh. Č. 15958 II §§ 109 a 
da,Jších ex. ř. 
nevzda'i-li se vnucený správce svého úřadu, nemůže z příčin v jeho. 
osobě vzni'klých, na př. pro nemoc, oddalo'Vati předloženi Ilmnečného 
účtu o vnucené správě a e:xekuční soud ml\Že tu přikázati zl11ald, aby 
účet sesta'Vil na náklad a nebezpečí pwdlévajícího vnuceného správce 
Č. 17282. 
§ 115" odst. 3 ex. ř. nerozlišuje mezi prodlenim objektivním a sub
jektivním č. 17282. 
§ 119, odst. 2 ex. ř.: uzavřel-li věřitel (majitel pivovaru) s vlastníkem 
domu smlouvu, podle níž doča'Sný nájemce hostinské a výčepnické živ
nosti v domě provozované měl věřiteli k \1moření zápůJčkYl jím vlast
níku domu povolené, a k zapra'Vení úroků z knihovních pnhledávek 
odváděti z každého hektolitru p'iva v hostinci vy,čepovaného určitý pe
níz, nelze, byla-li na dům zahájena vnucená správa, vyhověti jeho ná
vrhu, že se vnucená s:práva ·nemá vztahovati na platy, které nájemce 
hostinské' a výčepnické živnosti má odváděti věřiteli, a aby byla stran 
těchto platů exekuce zrušena (omezena) č. 13628. 
§ 119, odst. 3 ex. ř. (účinky vnucené správy): byla-li vedena e:xe.kuce 
podle § 294 ex. f. i na nájemné v budoucnosti spla'tné, načež pOVOlena 
exekuce' WlUcenou správou nemovitosti povinného, pozbývá knihovní 
poznámlmu vnucené správy (odeVZdáním nemovitosti vnucenému 
správci) soudcovské zástavní právo na nájemném splatném teprve po 
zápisu poznámky (po odevzdání nemovitosti) právní účinek Č. 13947. 
§ 120 (rydaje zapravovatlé přímo ze správnlch rytěžků): vymáhající 
věřitel jest na újmu vnuceného správce a účast'níků majících podle ~ 120 
ex. ř. nárok il1a uspokojení z přebytkť\ vytěžků vnucené správy"bez
důvodně obohacen o částku, kterou mu z nich vnucený správce ne
právem vyplatil č. 16681. 
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vnucený správce jest i po svém zproštění úřadu osohn~ oprávn~~ do
máhati se vrácení částky neprávem vyplacené, dokud vsak onu ,cast~u 
vnucené správě sám nenahradil, může se domáhati na obohacenem ve
řiteli jen složení částky u exekučního soudu č. 16681. 
Č. 1: měla-li částka, zaplacená vnuceným správcen:: bernímu úřadu, bý~ 
podle § 120 Č. 1 ex. ř. zúčtována na činžovní dan, pokud podle § 260 
zák. Č. 76/Í927 požívala zákonného před~ostního práva .zástavního, ~a 
dražené nemovitosti, jest bez významu, ze vnuceny spravce prohlastl, 
že částku tu platí na jiné pohledávky berního \!řadu č. 13920. 

nedoplatky .plnění, k nimž zavazuje členství ve vodním družstvu -
ať povinné, ať dobrovolné - požívají, pokud nejsou starší. tří .rok~ a 
pokud jde o úhradu jich z výtěžků vnuc~n~ spr,:vy. nemoyl!o~t1,. pn;d
nostního práva zástavního hned za státmm\ danemt a verelnym1 dav
kami; nezáleži na tom, jde-li o řádné členské ,příspěvky či o záv~.:z-ky 
vztahující se na nárklady za-řjzovací a udržovad, ať řádné, ať m1mo
řádnéč. 14640. 
č~ 2: pohiedá'vky podle § 120, Č. 2 ex. ř. může se věřitel domáhati spo
rem přímo na vnuceném správci, aniž je odkázán ·na exekuční řízení 
rozvrhové podle § 122 ex. ř. Č. 15002. 
Č. 3: zaměstnanec se může domáhati mzdy zadržené z 'posledního roku 
roku ,před povolením vnucené ,správy nemovitostí a podniku zaměstna
vatele při m o :n a z a.m ě s t oll a vat e -I i, nežádá-li zrupIacení mzdy 
z 'Výtěžků nemovitostí a podniku, jež }sou ve vnucené správě Č. 13755; 
srov. č. 10006. 
Č. 5: viz shora mzh. Č. 16681 a nÍ'že u § 124, Č. 3 ex. ř. rozh. č. 16591 
a 16838. 
§ 124 ex. ř. (rozvrh přebytků v sprá~ních 'výtěžk~): č. 3: ~nuity ze z~
.půjčky zaruče:né podle § 27, c. 1 zak: o vs.tavev~'lll'm ru)ch~, c. 45/19,22 Je 
při v;nuce'11é správě domu za-pravovati predevslm bud prImo z vynos~ 
domu, nebo z :přebytků výtěžků vn'llcené správy, třebaže vnucena 
správa byla vedena k vymožení jakékoliv jiné pohledáViky než státem 
zaručené -Č. 16591. 
vede-li ,několik vymáhajících a zároveú hypotekárních věřitelů exekuci 
vnucenou správou nemovitosti ro'Zhoduje :při rozvrhu výtěžko'V'ých pře
bytků z vnucené správy nemo:vitosti pro z ap r a v e '.11 í úro k Ů, které 
dospějí za v.nucené správy nebo jsou 'Zadrženy z posledního roku před 
povolením (§§ 120, Č. 5, 124, ,č. 3 ex. ř.) .pořadí jejkh zástavních práv, 
avšak ·pro splácení j i.g t.i n y pohledávek, k jejichž vymožení byla po
volena vnucená správa (§ 12'5 ex. ř.), je rozhodující pořadí jejich úkoj
nýeh práv (§ 104 ex. ř.) Č. 16838. 
§§ 127, 128 ex. ř. (rozvrhový rok a jednáni při něm o přihláškách) viz 
též rozh. Č. 16905 u hesla: staveb·ní ruch; viz oj heslo: finanční 
p-rokuratura. 
postupmk, jemuž vymáhající vě.řitel rpostoupil 'vymáhanou .pohledávku) 
má námk na její přikázání z výtěžku vnucené správy stejně a v témže 
pořadí, jako 'by ji bylo· .přikázati postupiteH; v takovém .případě stačí, 
že postupní-k oznámil ·postup exekuč-nímu soudu a :předlo'žil postupní 
listinu Č. 16042. 
na v)rťažOlk vnútenej správy uplatňuje sa zákonně prednostné právo zá
lnž,né (§ 265 zák o priamych daniach v ZinenÍ prílohy vyhlášky min. 
Hn. Č. 227/1936) platebnou výzvou podra § 266; ·nest.čí púha pri-. 
hláška k ro'Zvrhu Č. 16537. . 

jak knihovní věřitel, který poskytl povinnému zápůjčku, tak i česko
slovenský stát, ktery poskytl za ni záruku, jsou ,oprávněni k rekursu 
proti usnesení o rozvrhu přebytku vnucené správy domu Č. 16591. 
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§ 132 ex. ř. (rekurs, jeho nepřípustnost): Č. 5: i proti usnesení r e'
ku r s II í h o s o II d ll, jímž byl zatímní správce pod1e § 114, odst. 
ex. ř. propuštčn, není rekurs přípustný č. 13734. 
i proti usnesení rek II r S II í h o soudu \'ydanému podle § 114, odst. 
ex. ř. o zproštění dosavadního vnuceného správce a zřízení nového 
správce není dovolací reku'Ts přípus.tný č. 15355. 
při pro vád ě n í 'P r o z a t í nI II í h o Q. pat ř e ní: předpis § 402~ 
odst. 2 ex. ř. ve znění zák. č. 314/1936, že p.roti rozhodnutím soudu 
druhé stolice o zatímních opatřeních není dalších opravných prostředků, 
platí též o usneseních, která byla vydána při :p fa vád ě'll í povoleného 
prozatímního opatření (,na pŤ. schválení účtu vnuceného správce o vý
těžCÍch v.nucené správy, povolené jako prozatímní opatření, stanovení 
odměny, příkaz k složení výtěžků a, pod.) Č. 16929; srov. ,č. 15466. 
správa podniku, živnosti a jiných práv 'Viz ~éž hesla: ex e k II C e 
(§§ 340, 341 ex. ř.), ,pacht vnucený. 
před vyhlášením 'konkursu -- podle § 91 ex. nov. 1'. 23/1928 (§§ 341 
a násl. e'X. ř.) - povolená a vykonávaná vnucená správa tímto vyhlá
šením nedotčená, neodložená a nezrušená, nepřestává býti exekuční 
vnucenou správou, podléha:jící dozoru a moci exekučního soudu č. 14354 
(IÚr .sb. č. 2082). 
vnucená správa podniku projevuje účinek teprve. uvedením vnuceného 
správce do správy podniku s možností skutečně obchodovati č. 14556. 
otázku, kdo jest pomncnýrn dělníkem ve smyslu § 341 ex. ř., jest ,po
souditi podle předpisů živnostenského řádu (§ 73 živn. ř.) č. 16308. 
lze vésti exekuci zabavením' a vnucenŮ'u správou dražehních a uživa
cích práv kupitele nemovitosti, který se ujal držby knihov·ně mu ještě 
nepřipsané nemovitosti, hospodaří na .ní a bere z ní bez omezení na 
svou osobní potřebu užitky č. 16517. 
exekucí za,ba'venÍm a v-nucenou správou .dlužníkovy živnosti -ne-isou 
o sobě dotčeny s vrš k y (stroje a za:řízení), s nimiž dlužník provozuj-e 
živnost Č. 14063. 
míní-li ten, kdo tvrdí, že jest vlastníkem svršků, že exekucí zaba:venÍm 
a vnucenou správou dlužníkovy živnosti jsou zasaženy i jeho svršky, 
jest na něm, aby se doniáhaI vý~oku a nepřípustnosti exekuce co do 
těchto svršků (které by musj,ly býti speoÍfikovány), a nemůže tak činirti 
vylučovací žalobou ,na živnost samu č.. 14063; srov. Č. 13898. 
zaměstnanec se může domáh.ati mzdy zadržené z posledniho roku před 
rpovo'lením vnucené správy nemovitostí a podniku zaměstnavatele přímo 
na zaměstnavateli, nežádá-h zaplacení mzdy z výtěžků 'nemOl\'itostí a 
podnj,ku, jež jsou ve vnucené správě č. 13755; srov. Č. 10006. ' 
pořad práva pro žalobu věřitele, který po návrhu, aby exekuční soud 
'uložil vymáhajícímu věřiteli zaplatiti mu částku za zbuží dodané vnu
cenému správci, byl k odporu vymáhajícího věřitele, popírajícího i dů
vod i výši pohledávky, odkázán domáhati se zaplacení sporem č. 15958. 
dokud nebyl schválen účet vnucené správy, je vnucený správce pa
sivďlě oprávněn k žalobě podané třetí osobou o zaplacení za zboží do
dané vnucenému správci Č. 15958. 
koncesovaná živnost dopravy osob .oeh nákladů ve smyslu § I zák. 
Č. 198/1932, ,může b)/ti postižena exekucí podle § 331 ex. ř. Č. 13566. 
pOdle zák. Č. 198/1932 není předepsána zvláštní způsobilost k provo'
zován! periodické d o p r a v y o s ob ním a u t o b u sem, nýbrž jen 
osobnl s pol e hli vos t co do provozování této živnosti kteréžto 
pojmy jsou různé č. 13811. ' 
při exekuci vnucenou sprá'Vou neho vnuceným ipmpachtováním ,živnosti 
a u to d op r a v n í rozhoduje jen, zda zákon k -nastoupení ta:kové živ-
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jest rozeznávati mez! t?uto Z?Ů
nosti vyžaduje zvláštní způso?ilosti, ,a k i i zdě rnotorovyrnl VOZIdly 
sobHosti a mezi z p ů s ObIlo s tl, 
Č. 138}}- . 'k • -7/1935 je živnost alltodopravní živnosti konce-
i za ucmnostl za . c. I o 

savanOU Č, 15943. ,y' f není potřebí průkazu z v I á š t ní zpu-
k nabytí alltodoprav.fll zlVnos I , 
sohilosti Č. 15943. . o-dléhá omezení vytčenému v druhe 
exekuce na živnost autodoprarv,~~ ~~~ dy na to s kolika pomocníky pro-
větě odst. ~ § .341 e.x. ř. a n~z:. e~~ste Č. 15943. v ,~. 
VQzuje povmny autodoprav?l, z~v o s t i n s k é živnosti nabyto pred. UClTI
bylo-li kuncese k provozo;vam , h a povolení exekuce na hostlTIsko~u 
ností zák. č. 112!1927, nelze ;avr ~n z~mítnout proto', že podnik dluz
živnost a konceSI p.odle y§ ~4. e,x·m~-c.nými lidmi; nezáleží na ton~, zd~ 
níka není veden all1 se. ctyrml P~zování hostinské živnosti na zakla~e 
dlužník obdržel. ko~cev~l k .pr~vo ůkaZll toho byl osvoboz~n č. 1347/; 
průkazu způsobIlosti, Cl zda o- pr . 
srOv. Č. 10777. 'ucenémll s,právci hotelo'vého podniku 
byly-li zásoby vína, o~e:vzd.a~y ~n provoz tohoto podniku, jest výtěžek 
a upotřeb~l-lj. ~en ča~~ z, n~~lI!elnoé správy Č. 1389S. 
z toho zaradliJ do pnJ:nu . " ' č e, nic k é nebrá·ní její 
propa:chtováni živnosiJ h o Stl n s k e a vy P 

. . . ě č 14392 dl 1 V"·. vnucene. sprav " ~ :, ' živnost provozovanou po e lcence -J 

na hoshnskou a vy~elPmckou~. v nelze vésti samostatnou exekUCI 
dané podle § 20, plsm. a) zl'Vn. r., 

Č. 16398. '1 ' ik ' r nic k é iiiVnosh lze vésti jen tehdy, 
exekuci vnuce1l0U s:pr~;yC?u e a, ~ čtyřmi pomooníky Č. 14501; 
provozuje-li povinny le,karnu ~ VIce nez 

. srov. Č. 234, 13042 a Ur. sb. c. ~~3;" pomocné dělníky jak zedníky, 
při živnosti stavit~lskvé jest pokla a 1 za ~, 
tak jejich' při.da:,~ce ,c. 1630~.. -nucená správa pachtovních práv, prt
pachtovních (~Iv,actch) prav. ~t' v' dvoru s příslušenstvlffi, se nevzt.a
slušejících povI,nnemu Jako p~c. yt lastnictvím povinného' ne-rozhoduJe, 
huje na fundus instru~tus, kte~r ]~S, ~ práV povinného bez 'inventáře po
že nem vnucená sprava pac ov~mc13322 (týká se však vnuceného pro-
vinného možná Č. 14}OS; 8'rov;. c. ,ht :ře). , 
p.achtováni a uvedent vnuceneho ?:~u Kžívadho a požívacího prava po
přípustnost e:x~~t~cey vnucenou spra 
vinného n<l: mlY'ne c. 14428. b· . k 

. hll h ů t a pod 1 e § 933 o' c. z a . 
Správa pro vady: lhůty VIZ, eso:

d
, k iz heslo: 'postup, pohledávky 

__ při postupu pohle av Y v 
(§ 1397 ohč. zá~.). ,. " heslo: smlouva nájemní a 
.. smlo uve na]emnl vrz 

p fl • 'k) 
pac h t o v n í (§ 1096 obc. za . . d '1 (§ 1167 obč. zák.). 

d d' I viz neslo: s fIl. I o u v a o 1 o , ' v, 
v a y 1 a v '.' nárok ze správy pro práv'lll vady ,ZbO~l, 
§§ 922, 923 ohe. zák:. nejde v~ d . ~ byla kupiteli zpúsobe-na hm, ze 
nýbrž o nár~k na, n~hrad~ s, 0, ~, J~zží dodané z ciziny vyc1eno po'gle 
pro opožděne d~d<:tm mus~o bytby~~ b~rvalo kdyby by<lo dodáno vcas 
vyšší sazby, nez jak by omu ' 
Č. 13727. ŮV b zvláštní úmluvy uplatňovati proti pro-
'kupitel novostavby n~m ze y~Z 'chodníku ohrady kanálu a dláždění 
dateli náhradu nákladu na ponzelll , ' 

,části dvoru Č. 14056;. '1 dle § 1096 druhé věty o.bč. zák. nelze 
-ná,rok na slevu z naJerr;nehlo y p~ . o '0 Slpíá~ě (§§ 922 a násl. obé. zák.) 
posuzovati podle obecnyc pre pISU 

Č •. 1~143. , v 'dl § 1414 obé. zák. je úplatné jednání, o němz 
dám na miste placem po e ",' . k' v 14178 
platí předpisy o správě pro vady prarvm a fySlC e c. . 

, , 

I, 
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ustanovení o správě p {) d věci, nýbrž {) smlouvu ~zav: ,Y nelze už~~i tam, kde -nejde o vl<"lno;,,; 
Ol. U. Č. 3563. v enou pod UfCltou výminkou Č. 16109' 

§ 928 obč. zák. viz též rozh. Č. 13320 u hesla' . ~ 
tyka ~e Jen vad, které byly ku iteli z . . . d a v k a z m aJ e t k u. 
nanI smlouvy Č 16002' P ~ namy nebo poznatelné při sjed druh~ věta: zCizitel'motoro'v~~v'v~~i~?;9;, ,12653, 12265, 1115. ' 
z~~rzen?u d~ň z motorovýoh vozidel váz UCl ?abyvatel), je?ž zaplatil 
za on-Dym zastavním prát ,"V 'v ll?UCl, na motorovem voz"dl 

'~;~if~h~~~,ěl~t;in~~~~~v~ p~~:~i;~t~~~O~~t~~~~~'n~r~~~;:~t~~r~d~~: č, 16599, o . zak., ,nýbrž tříletá lhůta prom!č : 

§ 929 obč zák eCI 
v ..: nárOrku ze správy lz d' .. V' 

C',14987j stejně Č. 1275 12265 e se vz ah 1 cmem konkludentním 
vyznam 'doložky olbsa'že~é v r', BQ., 119, 16, 2467, 3135 9239 

~~~~~~: a:~~:1i~a~~f~~e~s:~~~g~f~~:f!n~~~r~;~0:í~oYd~S;k~0":dcÍ~ k~~~, 
§ 

93 ,'. cr. novaCI 
. O ?~c. zak.: jde o- k1ou,pi úhmk . 'v y' mvenŤare (živého i rn tv'h e~, j~sthze pn prodeji hospodář&k'h 
a cena' d I" r e.Q nemoIVlto.str) II e byl' e o . Je notIrvych předmětů č 14545 .' y II Jed .ll á:ll Y ip'Q,čet 
pouhe odhadová:ní ,nebo hl'''''' . '!Dóže na,hraditi určité II .'~~o , a~eTII ".Jednotlivých 'r:ředmě~ů, inventáře ne-
mvemtMe Č. 14545. J ' nanI podu a ceny Jednothvych předmětů 

pojem l?~sp,OdářskéhO j,nventáře Č. 14545 
hospodarskyrn inventářem živ''''' . ~~~J:;~dářského zařízení, nutnl~ ~; ~;,~!'? ~est m~~mětI u,čitý soubor 

eZl na tom, zda snad ta neb o v ni ospodarstvl, při čemž ne 
§ 931 obč _",.. k I t' na vec scMzí Č. 14545 -

• LdR., rp a nosti trh ' . 
byl vlast~íke~ prodané věci č.O~~g~~IoU'VY se nevyžaduje, aby prodatcl 

§ 932 obc. zák.: pii prodei .' uplatňovati až při posled~íc~a sp!at~y lze .nár?k na snížení kup~í cen ~~[fe~řT ~~10ált5kám, PřeVYŠUjí-l~P~~~~~j~l S~II~~~YV J1ro~roti z,~žadlovaný~ v' • z p.oza ova'neho 

spotre:bO'val-li ku:piteI ,ob' ed " , '" 
'k tomu byl nucen z I'Vtl , ~ane ZbO'ZI, které 

shledal vadným, aniž 
prodatelovým zájmem 
z toho důvodu zruŠenf nemŮ'že již vyty' k f v aJ mmI okolnostmi Inebo 

smlouvy Č 14826~ 1 va Z zboží a domáhati 'Se 
. . , srov.c. 2467 4103 10484 

pOJem ~~pmvit~lných vad Č. 15184.' . 
kdy muz-e kupltel žádati z,ruš ' , ' snadno napravitelné č 15184 50l knpm smlouvy třebaže jde d ' 
d?máhá-li se žaIobce 'zrus' "'n: I .' o va y mm v d v ' ' u '1 srn 'OliVy a ' , zruše~;es mttem sporu nár~k na vrácení ~;~~fl kupni dce~y, je~t hlav-

v m OliVy Jest JeTI narokem předu-r" '" c~ny, k ezto 'narok na 
zamIcela .. li obec pVo ," ,CUjICllffi c. 15275 
~~~t jest stižena ú,:~J':íO~!~o~::R°s~~~~ti kur:iteli, že kou:pená nemovi-

dU' ull'ce, Jde o kromobyčejnou vad' y z ddu~OdU ochmny starobylého 
, vo nu)e kupItelů'V 'nárok na rpřiměře ~ P~~'v am,e ,nemovItosti, která odú

podmmkou nároku ze s ' ne S'lllzem uplaty Č. 15509 
úpl t· I pravy (§ 932 ob' 'k J . . ~.~e sm ouvy Č. 15996 ' c. zal. Jest vadné spl TI ě TI i 

neprrJal-li kupitel dodan' . v' . nárdk ze " e mu ZbOZI Jako smluvn' 1 v • 

v čl. 355 O~PhavY'k(n~ sle'Yu kupní ceny) !ll "b .} ? nem,. nepřísluší mu 
c: . za ., jsou .. h tu předpokl d' Y rz)~ prava vyhrazená 

postoupený dluŽlník knihov ' 'hl a, y uvedeneho předpÍSu č 15996 
míta1 nár k "TIl -po edávky může Pf' . a na zmenšení postoupené pohled' k ,.fO} postupníkovi na-av. y z duvodu správy podle 
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§ 932 obč. zák., který mu až do postupu vznikl proti postupiteli, musí 
však tvrditi a dokázati, že postupník nebyl v době -postupu a podání 
žádosti o knihovní převod pohledávky 'bezelstný č. 15914. 
jestliže kupitel dal koupeného koně pro vadnost k disposici a jeho ža
lobě o z.ruŠení trhové smlouvY bylo vyhověno, je 'kupitelův nárok na 
:náhradu nákladů -na potřebné opatření koně po,té, kdy jej dal k dispo
sici a prodatel odepřel jej převzíti, -nárokem z nezmocněného jednatel
ství (§ 1036 obč. zák.), který se promlčuje v řádné třicetileté promlčecí 
doběč. 16606; srov. č. 13044. kupiteli nepřísluši zásadně právo voliti mezi nárokem 'na zrušeni trhové 
smlouvy a nárokem na sníženi trhové ceny, nýbrž může se domáhati 
jen toho nároku, ke kterému jej povaha vady podle zákona opravňuje 
č. 16920. jde o alternativní žalobní ž'dost, jestliže se nav,rhuje, aby zalovaný byl 
uznán ,povunným vrátiti za souča,sného zrušení trhové smlouvY trhavou 
cenu, nebo zaplatiti z ditvodu snížení kupní ceny určitou částku, a ze 
žalobního předne-su vyplývá, že se ža'l'Obce domáhá ob-ou nároiků jako: 

svého práva č. 16920. netvrdí-li žalobce, že j-emu přísluší právo volby eo do jednoho z do-
máhaných nároků, jest míti za to, že prá'Vo to přísluší ža:lovaném

u
, a 

nelze v ta:kovém případě žalovaného odsouditi nepodmÍ;ne-óně jen k jed
nomu z obou žádaných plnění č. 16920. 
pouze to, že v pozemku, koupeném jako staveniště, jest položeno vodo
vodní potrubí,' -neodů-vodhuje nárolk klUpitele na zrušení 'kup ni smlouvy 
(§ 932 obč. z"k.J, nýbrž pouze na snížení úplaty neho nárok na ná
hradu za opravu, nebylo-"H vyminěno, že stavba: má státi právě na tom 
místě, kde je potrubí, bylo-li možno starvtbu provésti na jiné části po
zemku, nebo bylo-li lze stavbu prnvésti i ma té části po-zemku, kde je 
potrubí, a; ne-zdfa2uje-li se tím stavba podstatně Č, 16727. 
dal-li kupitel prodateli zboží k disposici pro vady, které odŮ'vodň-U'jí 
zrušení trhové smlouvy podle § 932 obč. zák. a odmítl-li, prodatel ne
právem převzetí toho zboží, jde na vrub .prodatele, by,lo-1i zboží u ku
pitele prodáno v exekučním řřzení č. 17137; srov. Č. 3770. 
přes nomo"nost vrátiti .koupené zboží je kllpitel oprávněn žádati zrušení 
trhové smlouvy a vrácení trhové ceny, musí vš"k místo zboží vrátiti 
jeho peněžitou hodnotu podle zásad §§ 877, 1435 obč. zák. Č. 17137. 
pOslední věta: ustanovení § 1298 obč. zák. předpO'kládá, že, smlou'va 
nebyla vůbec nebo řádně splněna; byla·1i všruk věc dodána a přijata, 
jde o .náhradu skody z be.zprávného činu, nikoliv z porušení smlouvy, 
tvrdí-li kupitel, že mu vz,ešla škoda z vadnosti dodané věci; tento kll
pitelův nárok se promlčuje v tříleté Ihůtěč. 13305; srov. č. 10333, 

3759, 2434. pouhá záruka určité vlastnosti s a m a o s obě nezakládá ještě zavi-
něni podle § 1295 obč. zák. č. 14677; srov. č. 4610, 5931, 6530, 6860, 
wm . dl 
§ 933 obě. zák.: pro uplatnění nároku na slevu z nájemneho po . e 
§ 1096, druhé věty obč. zák. neplatí ,propadná lhůta, uvedená v § 933 

obč. zák. č. 14143. pro žaloby ze správy pro vady dí ,I a platí pledpis § 933 obč. zák. 

Č. 14716; stejně Č. 14958. předpisu § 1497 ohč. zák. o řádném pdkračování ve sporu jest užlti 
obdobně také o propadných lhůtách podle § 933 obč. zák. Č. 14766; 

v.--témž smyslu Č, 3963. lhútyk oznámení vad podle § 933 obč. zak. platí i při smlouvě o dílo 
a mohou býti úmluvou prodlouženy, třebas i mlčky, na pl. ujednánim 

garanční lhůty Č. 14958; srov. Č. 14176. 48 

Generálnl reistHkY civUni. 
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šestiměsíční lhůtu § 933 obč. zák. jest počítati, byla-Ii věc vrácena 
k opra'Vě, od n.ového jejího dodání po opra.vě č. 15184. . 
pro uplatnění nároku podle § ,928, dril h é vět y obč. zák. neplatí pra
padná lhůta podle § 933 obč. zák. Č. 16599. 
propadnou lhůtu podle § 933 obč. zák. lze prodloužit.i vůli srnluvct1 
i mlčky projeve:nou jen tehdy, byla-li stanovena určitá lhůta, na př. 
lhůta garanční nebo při záruce za určité vfastnosti dobytčete, ·které se 
mají :projeviti' v u r čit é době č. 16316; stejně č. 4395, 4442, 5049, 
6091,8641, 8692. 
souhlasný, i mlčky pro jevený projev vůle smIuvců o prodloužení pro
lhůty nelze viděri v tom, zaručil-li se prodatel za to. že do.bytče ne
trpí určitou nemocí, an1'ž byla st<linovena určitá gamnční lhůta, třebas 
podle povahy věci mlčky vyplývající č . .16316. 
odst. 2: i: když byla 'kupní 'cena za :prodanou věc zaplacena, lze na
mítnouti započtením vzájemnou pohledávku ze správy pro vady téže 
věd proti jiné zaža;}ované pohledávce Č. 15622. 
též postupník jest oprávněn k přijetí Q.známelll.í vad ze správy, které 
vznikly proti postupiteli před postupem č. 15763; srov. č. 3R90, 7196. 
čl. 347 obch. zák. (správa pro vady pří obchodní ~oupí) viz též rozh. 
č. 14826, 15996 u heslla: spr á v a pro vad y (§ 932 obč. zák.). 
dista.nční obchod jest tu jen tehdy, byla-li věc podle ujednání Sipolu
působením třetí 'Osoby odeslána, prodatelem kupiteli, a takto převedena 
z prodatelovy moci do kupite:lovy mod č. 16623; stejně č. 1457, 13110. 
nejde o obchod distanční, přiveze-li pro d a t·e 1 sám prodanou věc ku
piteli č. 16623. 
nestačí výtka kupitelova, že zboží nevyhovuje smlouvě nebo zákonu, 
nýbrž výtka musí obsahovati údaj určitých vad zboží č. 14326. 
otázka, zda výtka jest dostadte1ná a včasná, je práv,ní, .iejíž řešení 
náleži soudu a nikoliv znald č. 14326, 
kup-Hel' ,není povinen vytýkati vady hned, jakmiile vznikne podezření 
o vadnosti zboží, nýbrž teprve až :nabude jistoty, že zboží jest vadné 
Č. 15825. 
jestliže je před dodáním zboží jisto, že bude míti tytéž 'Vady jako zboží již 
dodané, a prodatel Ineuznávaje vady, odepřel vadné a neprodejlné zboží 
vzíti zpět, jest kupiteJ oprávněn zrušiti smlouvu též o zhOží ještě ne
dodaném bez stano,ve-ní dodatné lhůty, lze-li z chování prodatelova se
znati, že -nechce vady napraviti (prodatel trval 'I1a tom, aby kupite,j ode
bral zboží stejné vadné vlastnosti) č. 15825. 

3právce duchovní viz heslo: d u c oh o v II í spr á v c e. 
Správce družstevIÚho domu viz heSlo: s IP o leč e:n s t vos t a veb 'll í aby t o v é. 

- konk,tirsní podstaty viz hesla: ex e k u c e, k o .o k u r s. 
manželčina majetku viz heslo: man žel é. 
vnucený vi,z heslo: sp r á v a vn u cen á ne m o v i t o s t i. 
vyrovnací viz hesla: stížrnost dovolaci, vyrovrnání. 
zabaveného majetku r o z p u š t ě n é iP o I i t i c k é str an y 11 e b o s P 01-

k u viz hesla: 'O p r á vně .o í k e s por u, s pól e k. 
Spravení knihovního záznamu 'viz hesla: k n.i h a p o zem k o v á, k n i h o V n í 

záznam. 
Spravkáma viz hesla: automobil. náhrada škody (§ 1313 a) obč. zák.). 
Správní (admini.strati'vní) akt viz hesla: a k t ad m i ITl i str a t i v TI í, ex e k u c e 

(§ 39, Č. 1 ex. ř.). 
úřad'Vllz též herSla: po řad p r á va, váz an.os t s o u d u, z a m ěst

nanci železničnÍ. 
strana, dotčená rozhodnutím správniho úřadu v soukromoprávních ná
rocích, může se domáhati nápravy ve výroku o těchto nárocích u řád
ného soudu jen žalobou (zákon č. 217/1925), nilkoliv námi-tkami proti 
odpůrcově žalobě Č, 13356. 
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, v d'telstvím zemského ustavu pro choro
výkaz ošetřovnéh9 ,:,ydany, re,~ 'řadu ve smyslu čl. VI zák. č. 130/ 
myslné není opatremm spravm o u 
1930 č. 13?84. H v' 'dom ako a.kt absO'lútn-e zmatočný nie je 
akt vydany .nepnslusnym ura 
pre sudy závazný č. 15983'... ' b· ,vo latně v opravném řízení 
uznaly-ii správn~ ú~ad'y, nadrríere ~. c~oal~a § P5 zák. č. 76/1919, nelze 
o bezdůvodnosh namltky n;:p a .nos I'd' v 16-158 
-k ní přihlížeti ve. sp?rné~ ~ze.~~ S9une~0 ~fetel-ně ~rušen exekuční titul 
podle výrok~ spravlllh~ urall~' l~~:šiti exekuci podle § 39, Č. 1 ex. ř. 
podle § 1, c. 13 ex. r., ne ze 
Č, 16696. . t t k ft 

výbor viz heslo: s P ,o leč e.ll s tVl s a t v . d k o vat e I s k á. 
SprosHedkovatet viz heslo: s~.lo.uv,a zp·ro

s :ge 
odst. 2 vlád. nař. č. 15/1927 

Srážky (adminis"trativní): sraZl-}1 Sl s!at ~~~~~l r tam vytčené za zamě-stnan~ern 
. a § 150, odst. 2 plat. za~,. ~ve fPo, stoJ ze služebních (zaopatřovaclch) 

Oeho pnzůstalými) . adm1ms ~a' IV~1 ce není 'Omezen předpisy zák. č. 314/ 
platů ~~m~s~na?,ce (Jeho pozus.talY~i~~áV1kU o povolení uhrazovací nebo za-
1920; zada-h vsak pro t,ako~~~ ~o dpisy omezující soudní exekuci na platy 
jíšt'ovaci exekuce sou dm, ~' a, I '1?re I v' 314/1920 'č 14072. 
zaměstnanců, tedy i předpISY zakona c. :, 

'\ vnost komand.1t:nI. 
Stabilisační bilance viz. heslo: s' 'P o e c . a h o S'P o d á ř s k á, st a-
Stanovy viz heslo: sp o I eče,n.s tv a v Ý děl k,ov a 

veb'níabyto'Va. v . 
_ spolku viz hesla,: SP'O I ek,.,z a m e s tn.,arn,c 1. 

Státy' mezinárodní sOud v Haagu vl-Z he~lo: s t a t. t) 
b . I l' b e C (odpovednost staros y . ,v d Starosta o ce VIZ les o. o ,. i š t ě n í pe TI' s i j nI, por a 

Stát viz též hesla: ex e k u c. ~ 1;> e r ni, d ~ áO 
in í od P o věd.n o s t. 

p r á v a, s m, 1 nu va s ta Jl I, syJ1' 1838' č 291 Sb. z. s. a vl á d. nař. 
a d vor s k y de 'k ret z 21. srp na, . v 
• 234/1934 viz heslo: exekuce (§ 295 :x. ,;). k (zák. 
~. mimořádná přechodná opatrenI na Slovens u 
Č, 64/1918) viz heslo.: S loven s~k o. . 
n a· hra d a š·k o d Y v o J' s k e m VIZ heslo: v o 1 s'~ Q. • 

h ch VIZ heslo: p o ze m-
n á hra d a š k od y n, a z a ~ r a, n Ý c ;p o zem c 1 

ková refo.rma (zahorovy za-kon). v d·· 
'k v 109/1918 ř z :vi zheslo: o d s k o' ne nI., 

pod 1 e z a .. c. d . v ·d: II o st j viz též hesla: ex e:k u c e ber [ll, 
a slpory z Jeho o poye 

• d . příslusrnost. , , ťt pora prava, \ t't d uhé J'eho pokJ,adně nenastava pro sa 
I ' 'ednou ,pokladno-u s a u r 412· b V 'k· ne-pacemm 1 ' .' I cením po rozumu § 1 o c. za., , 
hospodářský vý~ledelk sPf1eny, ~b Pi a př,ivoděno tím že jed.na pokladna jako 
záleží na tom, ze toto p ac~nt , Y kG, i zabalVením ~ přikázáním pohledáVlky, 
vymáha,jící věřitelka prove~.a e:xet~tc. o' kladnou č 13585. 

VI ... dlužník za Jmou s a nI p; , . 
ktefOu me- JeJI " ,vkd má proti některé státní po-
zápověd' zaJpočte~í pohled~Vk~tVkt§er~~feOb~ zák. jest. stanovena jen- ve 
kladně, sta·no.ve-na v drwhe y,e e, 'tního· účet~ictví a nepřekáží tomu, 
prospěch státu v zájmu ~por~d~n~ho ~ta okladny nezapočí,tal na pohledávku 
aby stát svůj dluh sp,latny u .Je ne sve p , 
jiné pokladny ~. 13?v85,. ' t tátu při vymáhání daní v e.xekuč-
postavení bermho umdu Jako zas upce s 
ním řízení soudn~m, č., 14934:

h 
' k zabraným věcem (§ 4 vlád. nař. 

různé: 'i na umam zast~lm, o vprava 
l:. 202/1933) jestyžalov.':Í1,stat. c. 15~78. aa aUe-ní může s tím, jemuž zadal 
stát jako nomtel ~elezn~c~Iho ~razove~o z, b obsahově odpovídal předpisu 
prá.ce" sml~-vofliě SrJednatt Jen u~:d:~k, ~i~~~kYY přesahující míru závazků ulo
~ 47 Uf. zak .. ; POkud

4
b
7

y lY J'k J'e~t ujednáni takové ,neplatné č. 15679. 
zenych osobam v § ur. za. " 48-
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dŮ,kazní, břímě, domáhá-li se ku' , , statu (fmanční správě) , , lhov'fl} ,vlastmk nemovitosti a 'alov.ani'm daňo'V"é nedo latk yymazu
v 
exe~,uc:fllho zástavního' r' fl -'-', 

právo bylo ~a nlm~v~!tUoVsOt.!du, ... ,ze pnslušný ,herní úřad ~ ~~na aZlaPz~ea!lle~Ot pro 
'k ... 7 . znzeno nepráve'" ' . zas aIVní 

~~v'é:;; k;Yn:i2~ ž~d:~::lz da~o,:é.:nedoplatky j~ka v z~e)'~r~níig!e~a~činností 
lém popla.Iníkovi Č. 16276 te pnc!ny nepřihlásil je 'k pozůstalosti po ~:m~a
~stanovení čl. III uvoz zák ke. re_ 
c. 76/1927 v doslovu 'přílohy k x:\/, byl.o předpisy §§ 284 a násl 
pokud se týká zajišt'ovánÍ přímých~, a,see t;' h227/1936 zrušeno Jen . 
~es:é s~, řtÍ?ifi předpisy ustanovení ř:~~n~h~c z .~ávek a poplatků, ll.""""" 

cas 1, která se týká "šC' a ona, nebylo však dat..-
o nichž je přikázáno rozh zaJl :nt takových pohledávek státní o I ceno '~a služebním platě lze PO~~~ťilI. a

n 
ltkv!dov."ní sprá,v,nim úřadůmt Z~j~~~Y: 

c. 314/1920 ve zněni zák. č. 17i~192~ r;rezlch, stanovených předpisy 'Z~~I 
k otázce vnitrosta'tn!' u'·' ti c. ! 6489 . ClBnos me i . d' 
nejde-li o změnu nebo dopl v • , z 'I1a~o mch smluv Č. 16978. 
st't ' • V' I ,nent ustavnloo zák Q v a ;1I UCl~:nost mezinárodních úmluv kdo-nu, ~~v~zadule se pro vnitro-
vell!, byl J~~ak, povolán zákonodárn.' po II uprav~Jl.'pr:edmet, k jehož upra
vyhdan zvlastU! (recepční) zákon b~1 ~for, abr k Jejioh provedeni byl ještě 
nt o shmmáždění (§ 64 odst l' y - )lz J~ ~Oll projeven souhlas Národ
sml~uvy; takový souhla~ se ~e~u~; \,~~t. Ilstmy) y Je ~jednání a k ratifikaci 
projev ~ůle státu: prejavy štátn ch I s a, I v ~odahe zakona Č. 16978. 
~mluvnt'k .~ p~evoazovaní SVOjl;O o~~~~~ov.~ vtedy, keď štát vystupuje ako 
omne, luac stat nezavazujú č 14913 (Úr n~ ~ podmku, musia 5a stať pí
~~kuy~e ~r.oti státu (tuzemskému' " s,' c. 24~); srov. Č. 12892, 12027. 
Jez pnslusl státu proti poštovní ~. 1.:~ ~e~tI ex:kucI ~abavením pohledávky 
§ 28 ex. ř. nebrání veden' k pon e ne na Jeho učtě Č. 16709. ' 
státe y I exe uce nuceným v kr ' . m pro P?stvvní správu č. 16384 Y tzemm místností, najatých 
Jako protI p ddl •. . ví' "o II z II I k o v j: nemaže b ť " , ni" n: pohl adavky, ktorou má dlžník proti T~ povolena exekucia zaba-
Č \~~7~v(ge,"é všetky okolnosti podla odst s ; §' r I': d exekuČ11ej žjadosti 
.. . r. sb. Č. 2781)' stejně č 17118' (Ú b va . "ar. Č. 234/1934 

proti usneseniu o povolení 'e k"' r. s . Č. 3993). 
P~ddlž.níku ?právnený je po~~t'u~~~:a p,eň~žitú r~hradávku proti štátu ako 
u(Ú azat, Zv dovodov uvedených v ods/z4 u§ra3 , lk.tdor

y 
Je lpovolaný platbu po

a' r. sb, c. 3226). . va . nar. c. 234/1934 č. 16145 

] ~xekut ma právo uplatňovat' v k 
~~~:~' !fe~~ad~~~d~ p~~~le~:r:j~~~ci~r~: ~reo~~ž~~;~~c~~a~~~~~u~c"~~~a u;r~~ 
v odst 3 § 1 vl" d spra'Vou neabsahuje "d' č. 15370 (,o ,b ~ .nar. Č. 234/1934 Č. 17118' (I) bU ~je" p,redpíswné 

do 

•. r. ,s . c. ,2781). r. s . c. 3993)· srov 
ruceme ,pl t b . " ' . 

ll' .. a e ne] zapovedi proti štátu v k a z u J u (: emu úradu nemá t' v., k ' ako poddlzníkovi inému ne v p o 
sb. č. 4047). !cm u zabavenia pohladávky é. 1715~ (nr-

odp?vědnost státu viz též říslušn' . . . platI~h ,stát dovo'late'l. .tP , a he, sla· uvedena v uvodu. 
t" tu 1 pOS OYnl spo V't 1 ~oav. ~ ?e zmocněnky"ě dodavatel:~:n:, .je tato spořitelna zástupkyně 

• y z:pusob placení, ani neměl sv' k : f thze ~.odavatel a:ni nenařídil ta
stat ,neodpovídá za šk dO, e on o II sp'Orrlte:lny Č. 15147 
konu voje, 'USlké služhy ~. ~5~~so'benou usmrcením ,aktiv·ní-ho vOj:ín 
pouhé zastavení trestniho.' '. a při vý-

~~néh~op';j~g~em; mimOřá~~t~b~~~i!~::~j~~S~uř~:~éto podle §_ 224 (527) 
trestního řízení č ~~~8n2eodůvodňuJe nárok na vrác,e~í ;: IProsP,eCh obžaJo-. _ . p' acenych nák'ladů 
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nemožno poradom práva uplatňovat' proti eráru nárok na vrátenie vecí za
bave

n
ýcl1 fi,nančnou správoU pro Ipodozrenie, že boly cez colnú hranicu pod

ludne prevezené; iflezáleží na tom, že dachodkové trestné pokračovanie holo 
pre umretie obvineného zastavené Č. 16605 (úr. sb. č. 3601); srov. Č. 1079, 

3563 úr. sb. i stát (vojenská správa) jest jako chovatel zvířete (vojenského je!Zdeckého 
koně) odpověden vůči třetím (civilním) osobám podle- § 1320 obč. zák. a 
jest povinen postarati se o náležité opatrová,ní a dohled na zvíte; míra této 
péče-jest ufčena předpisem § 1297 obč. zák. Č, 16552,. 
stát (vojenská správa) neodpovídá za škodu vzniklou dvilní osobě provo
zem motorvého vozidla, jehož bylo proti :předpisům, Ikteré obsahovaly i po
hrůžku trestem, užito vojenskou osobou k soukromým jízdám č. 17130. 
dala-li vojenská osoba jiné vojenské osobě bez pHslušného. povolení vo
jenského úřadu rozka,z 'k soukromé jízdě, jest ji pokládati za uživatele v.o
je.nského motoro~ého vozidla (§ 45, odst. 2 zák. Č. 81/1935) Č, 17130. 
sukcese státu, soupis pohledávek: rozsudky českoslorvensko-maďarské:hO 
smiešaného l'ozhodčieho súdu a stáleho medzi.národného súdu v Haagu _. 
ako dovoď obnovy sporu Č. 16884 (Or. sb. Č. 3738). 
ak vklad inebol ri'adne prihlásený k súpisu podl'a vlád, nar. č. 110/1919 a 
dávka z majlF

tku 
nebola zaplatená, ručí vklad za dávku z majetku i sumami 

uloženými po 1. marci 1919 a žalobe na ich vyplatenie nemóže byť vyha-

vené Č, 16023 (Or .• b. Č. 3380). 
stát 'není co do závazků býva1lého uherského státu jeho právním nástupcem 
a není zavázán bez výslovného p.řevzetí závazku soukromou smlouvOU, uzavřenou mezi bývalým uherským .státem a obcí; pokud jde o povinnost při
spívati k věcným náldadům, spojeným s udržováním školy Č, 14785. 
v otázce přechodu pohledárvky bývalého mocnářství Rakous-ko-uherského na 
býv. čeSkoslovenský stát podle zákona Č. 354/1921 rozhoduje jen to, zda 
dlužník měl dne 28, října 1918 SiVé bydliště na území československé re
publilky; nerozhoduje, zda d,lužník byl též československým státním přísluš.
níkem; pohledá~ka ze zápů<j-čkY, jež přešla podle řečeného zákona na ceska
slovenský stát, je splatná v československé měně (§ 6 zák. Č. 187/1919) 

č. 16310 (:Or. sb. Č. 3430). i podle zak. č. 250/1922 mělo býti co do výplaty úroků postupováno jak 
u státních dluhopisů nevi'Thkulovaných, tak u vinkulovaných stejně, pokud 
byly splněny podmínkY uvedené v § 10 uved. zákona Č, 16849. 
zákonem č. 250/1922 nabyli tu'zemští majitelé dluhopisů tam uvedených 
práva, aby se v mezích řečného zákon,a domáhali nároku na výplatu úroků 
č. 16849. předpisy zákona č. 49/1875 Ť. z. o promlčení úroků ze státních d·luhopisů 
nebyly zrušeny zákony upra'vujícími' převzetí povinnosti z dotčených cen-

ných papírfi č. 16849. složením dluhopisů ve smyslu vlád. nař. Č, 151/192:1 do úřední úschovy ne-
nastalo ani přerušení promlčení podle § 3 zák. Č, 49/1875 ř: z., ani se stát 
nestal jejich schovatelem ve smyslu § 957 obč. zák. s povinnosti .p:osta,rati 

se o výplatu úroků Č, 16849, možno pO'žadovať vrátenie sumy složenej za zaistenie závazku; 'vyrovnať 
pohy.dávkU padliehajúcu sú,pisu podYa vl. nar. Č. 224/1924, prevzatého proti 
zákazu § 9 cit. vl. nař. Č. 17159 (Úr. sb. č. 4048); srov. Č. 519, 3285 úro sb. 
úroky, platené na pohTadávku podliehajúcu sÚipisu podl'a vl nar: Č. 224/ 
1924 pred úč.i:nnost'ou cit. vlád, ,na,riade:nia (1. XL 1924), možno zpaťpoža
dOiVat', ak boly platené s výhradou vzťahujúcou sa na budúcu medzištátnu 

úpravu Č. 17159 (Úr. sb. č. 4048). platnosti převodu majetku, jenž připadne státu z úpravy majetkových pod-
stat nositelů pens.i'}ního pojištění podle .čl. 275 mímvé smlouvy St. Ger
mainské na Všeobecný pensijní ústav, ,nelze odporovati ,pro ,nedostatek plat-
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,něho titlllu; čL 42 úmluvy Č. 60/ 1926 obsahuje všeobecné a zásadní usta_ 
novení o všech pohledávkách, pokud přešly na stát nebo osobu jím určenou č. 15556. o 

jestliže by.ly přihlášky věřitele a dlužníka odkázány podle čl. 28, odst. 3 
úmluvy mezi Československou republikou a republikou Ra'kouskoll o úpravě 
závazků ll! rakousko-uherských korunách č. 60/1926 mezistátnímu ro-zhod_ 
6mu soudu a nebyla podána ve lhútách stanovených v § 13, :písm. a) soud_ 
ll1.ího řádu mezistátního ,rozhodčího soudu (vyhláška č. 75/1927 a Č. 3}1929) 
žádnou ze stran ani žádným ze zúčtovacích míst žaloba, nemůže býti věc 
již předmětem jednání a rozhodnutí onoho rozhodčího soudu a pohledávky 
vyloučené takto ze zúčtovacího řízení nelze užíti k účelu, jemuž řízení slou_ 
žilo; tím nenastal hmotněpráVlní zánik pohledávky a lze se Jí domáhati po
ř.dem práva č. 16840 (Úr. sb. č. 3803). 

súdne (e:xekúČlne) Ulplatňova,nle IPohl'adávky _ vzni'klej 'v starých korunách 
rakúsko-uhorských na základe sÚkromnop,rávneho úkonu, Uz&vreného pred 
26. februárom 1919 stranami; z ktorý'ch jedna mala bydlisko dňa 26, fe
bruára 19t9v v Maďarsku a druhá na území .čSR _ nie Je prípustné, hoci 
SH stmn~ este pred 1. .novembrom 1929 dohodly, že pohl'adávka má byť 
za'platena v čs, mel1e, v splátkach, pri zachovaní exekučnéhl) záložného 
práva, nadobudnutého pred 26, februárom 1919 (čl. 22 úmluvy Č, 55/1930) č. 15162· (IÚr. sb. č. 2627). 

keď ide 'o závazky, ktoré spadajú pod ustanovenie III. dodatočného zápisu 
k úmluve č. 60/1926 (č. 117 a 118/1929), rozhodujú o nich 'Podra čl. V. 
,dodat. zápisu riadne súdy a ne\ zt'ahujú sa na ne ustanovenie řl. 46 řeč. 
úmluvy č. 15785 (:Úr. sb. i'. 3067). 

o otázke, či pohl'adávka mad'arrského veritel'a, vznik.lá ,pred 26. februárom 
1919 v starých kOifu,nách rakúsěo-uho.rských proti Čs. štátu (dlžníkovi)~ 
zanikla úp-Lne alebo čiastočne prevodom na tuzemskú osobu, nemóže roz
hodovat' súd (exekučný súd) č. 15869 (Úr. sb. č. 3085). 
'riadny súd nemóže závazl1ť rozhodmít' ů tom, či sa na určitú pohl'adávku 
vz,ťahuje pokračova:nie podl'a oddielu V, úmluvy Č, 55/1930, ak si na ňu 
činí nárok Čs, zúčtovací ústav č. 15869 (,Úr, sb, Č, 3085), 
s Iesným majetkom b)'valého král'ovstva uhorského prešly podJ'a zák, Č. 354/ 
1921 na náš stát ai pohl'adávky s,,!-mostatných Ileslllých práv ~a odpredané 
drevo proti obyvatel'om mad'arským, ktoré boly splatné u týchto lesných 
správ; na ,tieto pohl'adávky nevzť<lihuje sa ani úmluva z 26, mája 1928

y Č, 55/1930, ani opozdejšie úmluvy, uzavrené medzi býv, československou 
republikou a král'ovstvom Mad'arským, a Slí sp.Jatné v bý'V. :lmrunách česko
slovenských podfa kfúča 1 K = I' Kč č. 16262 ('Dr. sb. č. 3377). 
druhý odst,avec § II vlád, nař. č. 576/1920 o mene na Podk. Rl1si bol zme
nený, polda!' ide o vklady mad'arrské, čJámkom I, úmluvy medzi českoslo
ve:n~kou republikou a ikrál'ovstvom Mad'arským Č, 55./1930, a to tak že 
peňažité .vklady z dOby pred 26, februárom 1919 sa vyrovnaly clearingom 
podl'a oddielu V, úmluvy, vklady pochádzajúce z doby od 26. februára 1919 
do 23, októb.ra 1920 sa majú vyplatit' v korunách českoslovenSkýoh podl'a 
kl'úča, stanoveného cit. vlád, nar, Č, 16263 (IÚr .sb, Č, 3380), 
prepočítaniu a výplate v-kladov pochádzajúcich z doby pred- 23, októb-rom 
1920 pod!'a § 9, č. 1 vlád. n>f. č. 576/1920 v pomere 1 K = 1 Kč ,"eprekáža, 
že časť vkladu POchádzajúca 'z doby pred 26, fehruárom 1919 bola vyrov
. naná clea>ľ.ingom podl'a oddie.lu V, úmluvy Č, 55/1930 a že v dósledku toho 
musela byť na neskoršie vklady vydaná nová vkladná knížka Č, 16263 (nr. sb. č. 3380). 

úmluva mezi ČeSkoslovenSkou republikou a republikou Rakouskou o rozdě
lení odpočivných a zaopa,Uovadch požitků b}'valých pragmati:kálních za
měsmancll správy jměni druhdy vázaného pro rod Habsburs'Ko-Lotrinský 
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, " . n a jednotlivce již tím, že Č 187/1931 je závazná i pro vmt,rostatn~o~!aO~rávněným (§ 64, odst. 1, 
ťyla ujedná,na~ l~reside:ntvem r~pubhk~d~e-ném sO~hlasu Národníhoo shrovI?áž~ 
Č 1 ústavm hstmy) a ze by a hlO v 'něna ve Sbírce zákonu a nanzenl d~ní a s odvoláním na tento sou as uvere] • 

Č, 16978. , , 'll na za lacení nedoplatku daní a dávek 
různé nároky statu: narok stat 'b Plk. mal'etek pozemkový pod.le 

h v., c' ceny na za rany ve y , ' tk 
z hyperoc y pre.11ma I, bV' v' tV osobní a teprve p'Ů převzetl m~lev'u 
§ 51 náhr. zá~. za~rn~le v ~o e 1, CIS e k -osob která byla v dobe JJre
státem vznikle dano:ve a, da,ykove záya,z y o 'e:~ převzetí státem na Jmou 
vzetí vlastnÍlkem; kmhovlnl prevod, maJe:~ť P \0 ani tehdy byl-Ii schválen 
osobu není překážkou tomuto pravu s a u, a , 

. .• de č 14349 
státním .pozemkovy~ ura~ ml' v' ' v 'n' služebního poměru poskytnuta t · tu ]emuz by, a pn zruse, 1, hl .. 1 ." zaměstna-nec s a , , " proto že vy' slovně pro aSI J z_ ' 'v i J'eho premlOve reservy , , .,' , t po 
vypo.moc ve vys _ y t " dléhajídho pensiJní pov1'llnostl, l~ _ 
nikdy nevstoupí do za'~e~ ,na~t ~~ od-ržel této podmínky a stat by~ 
vinen tuto výrpomoc. v~at-It1, ,]esthze ,n~~le § 114 zák, Č, 26/1929 přenéstt 
proto n,ucen je~'ůl pren:.'~~~ť [~~~~~b~C~ý pensijní ústav) Č. 15200, 
na :noveho nOSlte e :pops e , , h (. řed účinností vlád, <nař, Č. 163/ 
nároky nen~oc:~ské ?Ů'~la,d~'y ~tatk ~ta ná6radu dávek poskytnutých poji~-
1937), mezt nez pat-nI .1 le]1 ~~rlo. ,~ah úraz byl oprávněn. vymáhati stát 
těncům proti tomu, kdo zav~nl ]e]1O , 

č.16906, V) viz hesfo: usedlos1 Statek střední velikostí (zák. č. 68/1908 ces. z. z. 
střed,ni veli,kost1. 

~ veřejný viz heslo: 'Ve ř e in Ýv s t ~ t e k. , , viz heslo: c í s a ř S k é 
Statkovi úředníci: na býv. císarskych statc1ch 

s t a t k y; , k . .heolo. p o zem k o v á r e f IQ r.m a (n á hra-§ 75 nahr. za·. VIZ "', 

d?k v Ýv z9a/·l·k9~4n·ř z á \k ' kdo byl propuštěn ze služby, i~t lovine
l
," vd~' 

z a, ,c.: ' '. 'k' to 'propustem neby -o ukliditi služební hyt, a to i kdyby, la ma za 

vlo ~neeb· nČI· ,pJo3~1~' klíčníka zaměstnaného na zámku, jest posuzovati podle 
suz· ',. 14167 
ustanoveni obč,anského zakop,a ,c'd 'kdy došlo k předčasnému pm~ 
pr<:f!l'~n~ v~~~~~a § n~~o'l~~ ~~~~,a kd~e~ároky z bezdůvodného propuštění 
pus Bm Uf, ' , y 14656 
mohly, ?,ýh ,,na sou~ t~~~s~~Yú~~dnílka ~a plat po dobu ,nemoc~ podle 
Vro vySl naroku s a, ?V , _ ' k o n nádoba výpovědní ('nikolt smlu
§ 1~ řeč, Z,ák, rodzhodlUle, ]e'~a~ a všenbec, zásady ObčanSkoprávní, tedy vena); Q Jeho <:vo ene ,V 

i zák. č, 67/192? ,c, 15?
42k' předčasné p-rolPuštění ve smyslu § 33 

soudním uplatneOlm nam pro" v v d h d' odle §§ 571 a dal. 
řeč, zák, je též uplat~~~í 'nár~~u ~~~~cÍč~~h ~~~e~;~h Pzá!kŮlo,em Č, 15762, 
c ř s ,nebo u mlmora , 'sou u r d ' k 'Yk 'ako 
z~'~ěs'tna'VatelJ u, něhož slož~1 .~tatkoV?o~~~1s~I~~:~n~k~a ;~Imě~~z, ~dkud 
Fst~t~, hnení

, POkvlu,en 1h~:~~, ]1Š':o~yS z'a,jištěný jistotou, uspokOjen; jen 
'nent ]e o nam na n v ',vrá"ení jistoty ochotu uspo
tenkrát, projevp-11 ,'za~est~8.~~~ují~í s~~~~ ~k.lad~ na kauční knížce, lze 
kojiti náhradnt -nara ne? , k vydáJní vkladu kníž'ky zaplatí-li ža-uznati zaměstnavatele povmnym , 
lob ce zároveň náhradu škody Č, 17281. 'Y . 

Státní dráha: .i e .i i z a m ě st n a n ~ i vi~ heslo: z a m ě s t n a 11 c i žel e znl c n J. 
jazyk viz heslo,: j a z y k s t a t n ~' , 

kliniky viz heslo: k I i n i k Y s t a tll 1. v v 'k o m IP e t. k o n f I i k t Ů, 
nakladatelství viz heslo: sen á t pro r e sen 1 

,I, ,I 

, 
, 
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- jeho zaměstnanci 
n. akladatels'tv' viz heslo: zam~ t 
J
eh' J. e s II a 'll c i 

- o pravní povaha č ]4719 
pozemkový úřad viz hi. . 

ú řad (~ es a. rp o zem 'k o v á r f 
úředník' d~ áPkr a v a pac h t o v Jl é h Q. e o r m a, p o oz e m k o \7 

v • • e ret zo 14. marca 1806 .... , 
zamestnanec viz heslo' z a m v t ,C. 758 plat] aj na Slovensku č 
zvěrolékař: stát-ní okre~n' .. e SI' n ~ ne i stá t II í. . 

I á " I zvero eka<f nemů" b 't' po 1 nen Je ZOdpovědnost" v v. • ~e y 1 pro své úředn' 
Statky cisařské viz heslo' c' v'" 1 ~red radnyml soudy č. 15RS3 1 Je(lnáml 
St t' . lsarske stalk .. 

a us VIZ hesla· d' t v ( ~ y. 
~,rtva.· I e puvod manželský), manželství prohl' v , • 

- VIZ hesla: rozsudek t. ,aSent 

Stavba.: uŽite'č,nější (§ 1 : at~sovy (rozh. Č. 15972). 
Je m c it. ' . 9 zak. o ochr. náj.) viz heslo' h 
J'l'nak . h . Oe rana ná ' VIZ esla: na hy t· I -; , -
právo. I v astnlctví (§ 418 obč 'k 
na cizín, pozemku (§ 435 b

V
" • za .), s o u sed s k é 

t v' 'i I o c, z.k) VIZ t" h I 
.. I, P r . s: U š e II s tVÍ (§ 252 ex ř ez .. es -a: pře vod v 1 a s t'll i c ~ 

predchoZI dOhOda staveb 'k . ,,), Z a lob a (§ 37 ex. ř) 
ua pozemku t nI a s vlastmkem rpo,ze k .. 
ry~~j., zá~., post~ě;y~~Č~á~4~.abytí pozemku st~e~n~k~~~;~~'~ ~a~.~~ 
o lzem ,stavem z>řízeného s vÝ' _, . 
se svo.Jeolm obce, Č 152D5 hradou odklizení na obeco' 
kdy lze pakládatí i d' . .. . 1m pozemku 
č. 15949-. ° ,01 garaze za stavbu ve smyslu 

Stavební d~už.tvo viz heslo: s p o leč e' . § 435 obč, zák, 
komise viz hesla: -ll aby tí v 1 u s t. vos t a veb 11 L 

pro Č e c :h y~ a s tnI c tví, s o u sed, 
1 stavební řád 

po~~ ení viz heslo: 'h o 'r y. 
p~lic~e viz heslo: s t a V i tet 
pnspevek podle zák. č 1'39 . 
- i.:'cd~e zák Č, 45/i922 ~~9~~ v~~~es;o:t2e)'ktrisace venkova, 

v' v • , .,. VJZ heslo: s t a veb n Í 
pnspevky viz ,heslo: s pol e v 

P-,· v cs.enstvo sta 'b ' 
nspevek 'Ve smyslu Zák h" ve· Ul a bytOvé 

o zapl' • o oc r. naJ • pou'h' t . 
o • ,acem. stavebního .příspěvku··, " - e us anovení nájemní smlouv 

~u~, nesta-ČI tvrzení v žaloh v , •• naJemcem se nepříčí dob. ' y 

~\~~~~: l~h~?I~~eli~;~";;':§b~:~~~~S~ě~~~cef~s:t~:~~~:~f ~a~ě~~; 
zakona č 80/1824 'b' , c. I b) z,;k č 568/191' z J e 

. mi-inořád~é ,byt ~ ny' r~ musí býti tvrzeno a tfeb' j' I 9 ,v doslovu 
Č. 13201. ove pomery záležely a v če' '. a .... I, pro~~za-nQ, v čem' 

ruch: s t a veb 'll í dr'" t. m JIch pmnaj1'matel využil 
b '( uzsvovlzt"h ve Ul hytové) ez 'eslo: spoJe'" 

ustan-oveni:a zákona'o sta' b " ce,fl s t vos t a-
. ?ostí, yzfahujú sa aj na š~tnno~ rubchu~ tý·kajúce Sa stavebných V' 

jednothve zákony o st ' . e s av- y c. 15'164 (Ur b v ZlV,· 

zovati .právní pornér av.e-m:~~ -ru~h~ jsou samostatné' : : c. 2629). 
~on~ o. stavebním rU~'h~, ~~ái~ ~~t~~ ,Zá~Uky výhradně J~df:O:~hgo~= 
Jak kUl-havni věřitel který sk z b!la záruka poskytnuta č 16591 
SlOVt~,n.ský stát, -který poskyťI° zaY~,; pOy1rn

k
Dém!1 zápŮjčku tak i' česko~ 

pro 1 usnesení o r h Hl zaru II JSou op , ' ... , . 
č 1659' OZVI II přebytku v'rYk ravnent k rekursu 
. 1. Y ez II vnucené správy domu 
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zákaz zcizení a zatížení, váznoucí na nemovitosti, podle § 60 vlád. nař. 
o stavebním ruchu č. 191/1921 a § 2 v I á d. na ř, Č, 355/1922, vzta
huje se j na služebnost požívání č. 14757. 
soudý ne.is'ou ,povolány ok tomu, aby určovaly výši nájemného podle 
§ 40 vlád. nař, č. 57/1927č. 14818. 
zmatečnost exekučního řízení, opomine-li soud doručiti mi.nisterstvu so
ciální IPéče do rukou finanční prokura-tury usnesení o povolení exekuce 
nuceným zřízením zástav;ního :práva na nemovitosti zatížené zákazem 
zcizení a zatížení ve prospěch československého státu (správy sodálni 
péče) podle § 60 vlád. nař. o stav, ruchu č. 191/1921 č, 15692. 
ustanovení 'Vlád. nař. Č. 191/1921 se týkají jen vnitřního poměru mezi 
státem věřitelem a dlužníky, nikoliv zastupování státu před soudy 
Č. 16905, 
záka'z zcizeni a zatížení nemovitosti bez svolen.í ministerstva sociální 
péče podle § 60 vlád. nař. č. 191/192,1 se nevztahuje i -na exekuční za~ 
tížerlÍ nebo zcizení Č, 16960. 
anuity ze zápůjčky zaručené ,podle § 27, Č. 1 zák o stav. ruchu č. 45/ 
1922 je při. vnucené správě doinu zapravovati buď přímo z výnosu 
domu, nebo, z přebytků výtěžků vnucené správy, třebaže vnucená 
správa hl:la vedena k vymoženi jakékoliv ji:né pohledávky než státem 
zaručené Č. 16591. 
lze exekučně zabaviti .t:Árok vlastnika nemovitosti proti Čs. státu na 
vyplacení Č. 45/1922, nevede-U se exe'kuce na reální právo v jeho celku, 
nýbrž toliko na požadavky, které z něho plynou a .přísluší vlastníku 
nemovitosti č~ 15957 . 
.na nemovitost, na kterou stát pQ.skytl podporu ve Zlpůso:bě státní zá
ruky a na níž je zapsán ve prO'spěch státu "'zákaz zcizení a zavazení, 
lze vésti exekuci vnucenou dra'žbou jen se souhlasem ministerstva so
ciální péče i tehda, když bylo pro vymáhanou pohledávku vloženo exe
kuční zástavní p,rávo se souhlasem řečeného ministerstva č. 16429, 
právní povahu .příspěvku státu, poskytnutého. Ik: ,podpofe stavebního 
ruchu a zapsaného v pozemkové knize, nutno- posuzovati podle zvlášt
ních zákonný,ch ustanoven-í, podle nichž byl zaps,án č. 1708l. 
právo na státni příspěvek ve smyslu § 27, ,č. 2 zák. č. 45/1922, za
psaný v pozemkové kmize, má povahu reálního práva a p.řechází jako 
reální p.,ráv.o s nemovitostí na jejího nového vlíl!stníka Č. 17081. 
postup poblracího práva na příspěvek podle § 27, Č, 2 zák. t, 45}1922 
jest platný jen potud, pokud postupitel jest vlastníkem nemovHusti a 
pokud se postup sta-I ve pro.spěch hypotekárního věřitele; Frnému vě
ři,teli může vlastní1k nemovitosti postupiti toliko jednotlivé, již splatné 
subvenční splátky č. 17081. 
reální právo může zaniknouti jen tehdy, kdyby s jehu zánikem sou
hlasili vlastníci nemovitosti a všichni h)'lpotekámí věřitelé Č. 1708.1. 
na nemovitost, na níž jest knihovně poznamenán zálkaz zcizení a zati
že'nÍ bez povolení ministerstva sociální péče podle § 53 vl á d, 'll a ř . 
Č. 160/1923, ne1lze povoliti exekuci vnuceným vkladem práva zástav
ního a11li s podmínkou, ž,e ministerstvo sociální péče ~volí 'k tomuto 
vkladu č. 14325. 
zákaz zcizení a zavazenÍ na nemovitosti podle § 431 zák. č. 44/1927 
braní i exekučnímu zCJi,zeni nebú zava:zení č. 14398. 
ustanovením § 24 zák 'č, 45/1930 jsou vyloučeny individuální p·racovni 
smlouvy, pokud se jimi zho-ršují pra'covní podmínky pro zaměstnatl,ce 
Č, 13640. 
pozn.amenanÍ státní záruky podle § 37 z á k. č. 45/1930 1lepůsobí jako 
zákaz zcizení a zavazeni Č. 14321. 
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knihovní zá.pis zákazu zcizení a za.vazení podle § 42, o d s t. 2 vl á 
na·ř. č: 66/1930 není na újmu nabytym -právť!m předchozích knihc)vnďC~1 
věřitelů č. 14321. 
na, nemovitost, na níž vázne podle § 43 zákona o stavebním 
Č. 45/1930 zákaz zcizení a zavazení ve prospěch 
státu, 'nelze bez svolení ministersTva sociální péče vésti ani exekuci vnu~ 
cenou správou Č. 16766. 
Čs. štát, v prospech ktorého bol pOdJ'a § 43 zák. o stavebnom 
Č. 45/1930 a § 42 Vilád. nar., Č. 66/1930 zapísan.}' zákaz scudzenia 
ťaženia :na nehnutel'nosf, na ktorú Mát poskytol podporu, je 
všeóbecných predpisov pozemnokniž,ného poriadku oprávnený použit' 
.rekurzu proti súdnym usneseniam o knihovných zápisQch, kto.rými bo-!ar 
zasia:hnuté do. jeho práv, vyp.J}'vajúcich zo .zákazu scudzenia a 
ženia č. 16900 (lÚr. sb. č. 3&37). 
zákaz scudzenia a zaťaženja v prospech štátu podl'a § 43 zák. Č. 45/ 
1930 a § 42 vlácl. nar. č. 66/1930 (resp. pOdla § 53 zák. č. 65/1936) 
nie je :na .prekážku exekučnému uspokojeniu- okres-nej ,nemocens-ke~ 
poisťov.ne pre nedopla,tky poistného s .prísluše.nstvom, pre ·ktoré má 
táto Ila nehnutel'nosti prednostné právo podl'a § 173 zák. Do soc. pÚ'irstení 
v znení oprUohy k yyhláške -ministra sociál.nej peNí-vosti Č. 189/1934 
č. 16900 (IOr. sb. č. 3837); srov. č. 15813. 
i podle vlád. 'nař. Č. 82}1936 je \!: případech uvedených, v zákonech 
o stavebním ruchu .povolána k zastupování státu před soudy finanč,ní 
prokuratura, -nikolirv ministerstvo sociální péče Č. 16905. 
předpisy vlád. nařízení Č. 160/1934 jsou donucovací předpisy právní 
č. 15403. 

Stavební řád: zpětného postupu pozemků podle § 21 zák. Č. 88/1920 nelze se na 
Pražské obci domáhati pořadem práva č. 13589. 

řád pro čechy viz též hesla: náhrada ško'dy, obec, soused. 
§ 51: obec, která svěřila provádění stoky autorisovanému staviteli, ne
odpovídá za škodu, vzniklou majitelům domů vniknutím vody do sklepu 
proto, že bylo opominuto učiniti vhodná opatřeni zabezpečovací, třebas 
si vyhradila právo ,dozoru na provádění stavby a dávati pokyny o způ
sobu provedení. -opravy č. 16035; srov. Č. 10003'. 
§ 52: stavitel (stavbyvedoucí), provádějící nástavbu domu, a stavební 
poHr, jemuž bylo svěřeno prová-dění stavby (§ 52, Č. 2 sta,v. ř. Č. 5/ 
IS00 čes. z. z.), odpovídají za škodu, způsobenou chodci pádem Čá5tí 
staveb. materiálu, jestliže se nepostarali o taková bezpečnostní opatření, 
aby bylo zabráně'no nebez-pečí z pád-u. části cihel, malty a pod. s lešení 
č. 15900. . 
odpovědnost stavitelova jest os.obní odpovědnost, jež nemůže býti pře
sunuta na jiné OSOby č. 15900. 
§ 92: majitelé domů v obcích země české jsou povinni udržovati chod
ník, který nebyl obcí převzat, v dobrém a schůdném stavll Č. 1-6003; 
srov. č. BH7 Sb. TI. 5. a č. 1235'& Boh. sb. A. 
§ 125: nařízení o vyklizení, vydané pOdle § 125 stav. ř. pro Čechy 
Č. 5/18-99 čes. z. z. obecní radou obce jako stavebního úřadu první 
stolice, není exekučním titulem podle § 1 ex. ř., i když 'Okresní úřad! 
potvrdil jeho vykonatelnost Č. 14'3411. 
§ 128: to, že nebylo žádáno o stavebni povolení k přestavbě, muže 
míti v zápětí jen potrestání stavebníka podle § 128 stav. ř. pro čechy 
č. 13326. 
§ 130: rozhodující první stolicí ve stavebních věcech obcí v čechách je 
obecní rada, která si v určitých případech -musí vyžádati usnesení obec
ního '~a'Stupitelstva, nikoli stavební komise; pouhé vyjádření stavební ko .. 
mise nelze pokládati proti stranám za úkon právně účinný, pokud f!.3. 
jeho základě nevydala rozhC?d-nutí obecní rada; proti stranám jest sta-
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t . způsobilé nabýti b 'rada a Její rozhodnu I Je 
vebním úřadem jen o eem č 7095 Boh. sb. A. volení 
mOCI práva č. ly3~29; srov; " řlzení zavedené o žádostJ, za po, 'i 
strany zúčastnene na spra~lllm, a' nároky soukromopravlll, tykaálc 
stavb~:, mohou u~-salvJt! s~a t;ad~hOdOU a není závady, aby tato o-
se provedení zamys ene s av, rávním Jednání Č. 16019., 
hoda nebyla pojata do prot'Ů~~IU yO, Jfti dotýká-li se provedena stavba 

_ oprávněný z této dohody I? ze z:1 l~hody č. 16019 
jeho práv, aby, bylJl vystav~na ~~ě~i ~ák. Č. 44/1914) VIZ heslo: ob e c 

řád pro Moravu (z.k. c. 64/189 ve .". 1894 
(rozh. č. 15901). , b tn· ch domech (§ 69 z.k. c. 64/ 
§ 69: není t-řeba, aby .?chody dě~[ nI obou stranách Č. 15459. 
'mor. z. z.) byly opatseny zer . 
viz též v Y'v 1 a s ~;n ev~ Lv. , ozemků nebo budov na, mysh od
§§ 23 24 25: rnajl pn vyvlastnem ť t v 'ch nemovitostí narok podle 
škodn'ění,'na které má vl?~tn!k ~6/~~~8ne~Yj. náhradu z~ všechny !lla: 
§ 3'65 obč. zák. a §,4 za . c. Y , k ~imž náležejí i naklady spolene 
jetkov-é újmy vznikle ~ yyvlastneU1~ náhrada za ztížení ":. prov9zu ob
s vyklizením vyvlas.tnelneth~ ,~-oI?u 15098' srov. Č. 8,919; Jinak c. 9908. 
chodu dhsledkem vyv as nenl c. , 

rád pro Slezsko viz též hesl,o: 'h °l r? uděluje pro '6 t a v b ll, . nikolt P}'o 
§§ 23 a dalši: stavebOt .pO'vo eot, se . krytou stavebním povo emm 

- určitou osobu;, ~t~V?U Je~~ .P?!J~~~~I zs~oluvlastníku, třeb,as ~ylo s~~
i co do ideálnI c~stt, p~tncl J žádost druhého spoluvlastmka c: 1~'k' 
vební povolení uděleno len na y' ' , (§ 99 slez staveb. řádU) Je to: o 

1 í k obývání a k UZIVam . b', ti jest však mozno 
- §d 99:ygč;cl~n že lze- místností užívati ta, Je ~y y~~v~lhovují-li místnosti 

osve ~ 'dT 'ní účinky kookre ni va ~ 
kdykolt vyvo I I . p;av v 16486 ' 
stavebním předptsum c', v' ď (§ 130 stav. ř. čes.), sml o II van a

úřad viz hesla: s t a v e ~ 01, r a 
jemní (§ 1117 obc. zak.). b . a bytové. 

"'-d . hesl~' společenstvo stave 01 
Vl\Ul VIZ ' . d ' 1 
výbor viz heslo: smloU'vya Otl aO'stavební a bytová. 

., '1...~ • heslo' s pol e cen s v , 
za,Oua VIZ ,. ,h .d,Y" udy mzdove. 
živnosti viz heslo: r 'o z o Cyl S ~ 

l ~ " . h '10· .p r Q. m 1 cen I. d . loS t a promcentl_ VIZ e~ . d "kody smlouva o I " -
f · ná'hra as " 

Stavitel viz hesla: I r m a, 
veb n í řád. o d k· P r á v o r-ozh. Č. 16371'. 

l' . heslo' P u v o' ,s' e , , 'n í o d v o.., 
Stavitelské pany VIZ . I" jazyk ,nesporné f]ze ďl §§ 36 
Stížnost viz též hesla:, dov o t<:~ldek roz'sudek, žaloba po e, ' 

lání, opravny pros r , 

36 ex. ř. . ,y 
dohledací ViZ ntze~ _ , ' 
lhuty viz heslo: ,lhuta .. h slo: oprava pod,an!..,. 
nedostatek navrhdul VI§4;·j. n. viz heslo: přlSlllsnost. 
nepříslušnost po e lh' t 'k 
počátek lh~t vi~ heslo:, d~-P:~VY viz heslo: lhůnľ (§ 89 za " 
včitáni dnu post

ovnl 
, t' soudců. 

o ,?,r g ." s,00u~1mítnutí soudců viz heSl0\?pdj~thnou 01ťvoctové 
vtr.JtZnethlo pozemkového úřakdu, 'P°r~f~ťma pozemko-vý 
s a' . hl. pozem -ova ' 
, řad o vn y VIZ es a. .. ) 
II . (" do seznamu. 
ú řad. , o iz heslo' a d v o k a t zapls 
ve věcech advokat,ll; viz he~lo: pracovn} ~?udy; 

Ycech pracovnIC 1 Ynečne rlzenl. 
~ ~ ~ ~ ě n e č n é ~ ř ~~ e ní, viz hes ~~l:m~t~u1 soudem p!'vé stolice, mvů-že 
všeobecné: nebyl-ll 'ne'pnp~stny r~t~~~ v pořadí stolic -prvym soudem pred
jej odmítnout i soud, ]ernuz byl r 
ložen č. 13539. 
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předložil-li soudce prvé stol" k . 
moc II é s o u ď II í s 1 II Ž b lee r,e u:s protI usneseni ú ř e d II í k a 
již oprávněn rozhodnouti o r~ku~Zs~' c: 5?/1~1)v,SOlldu druhé stolice" P 
rekursnímu Soudu č. 1311815' srov .' ln3Y~!IZ pnslusl rozhodnutí o rekursu 

• dl '·1 ,. C. '::1'0', 14(0) pTe OZl -li soudce op . tV • 
mocné služby jest mi~V~~ r~o~ red~!{ .rro~i roz~odnutí úředníka vyšší 
nutím, !t nelze' vytýkati zmatek' pZ~dl~c§n~l n~~a1n~ ~o)zh?dn~ti: svým 
vodu, ze usnesení vydal úředník vv,' s'. zak. c, 100/193 
soudce, takže prý soud nebyl v. d v VY;Sl po~ocne soudní služby a 
aktuár nebyl oprávněn rozho~~o:~ o s~~en ~. 1398'1; srov. Č. 13'18'5, 
jí~ VJ:dané; jestliže však přes to ~O~hoZ~dost'kab~ bylo ~I1!ěněno. usrre",n!, 
kladatI za rekurs a so d . Y ? a yovem podam, ktere 

. aby nové usnese~í akt~á~:' zJ~f!}~I·í 9yly S~I~y predl~ženy, neshledal "U'U'ou. 
pův~dně vydal nové usnesení -~á~ ~~s~.IE&J. za to, ]aknby byl soudce 
n~pnpu!nost rekursu, podanému proti rozhod ,. y . 
ne~o,y~~ to zákon nepředpisuje č. 14314 nuh Jen proto, ze Jest UllUVrld_ 
ne]vyssl soud nemůže rozhodn f . , 
a vybírání příspěvků', které členoo~ ~ o d op~,,:~nych prostřed~!ch proti 
~?:t podle §§y27 d) ~ 28 d) adv~ /ád~o t f43~~~ory mall ZalJravo""" 

v~ty~r~~é z~r:;~~b~~~y~t~t~yredp'~~~~'koo 'wípusdtnoksti ;~~~~:,~r;;,~(rf~lKr:r~:~;:~~f' zaUjmov pr' 'd' vy ura a o 
strany, ktoré 'bái~a s~~.f~ fÚokr~mkoye( r~formy, nemažu byt' 
reku' , " ,mne zau]my Č, 15066. 
třeb:ssnb' sI

oUd nem vazan navrhem stran v rekursu Č. ,15008' srov č 
y o V- rekursu navrženo j v, , ' " 

povahy věci a z rekursních dů ~~ o zruseIllI .n?~~deneho usnesení, lze 
Č. 9506. v II vys OVItI .Jeho změnu č. 15908; 
rekurSni lhůta· třebaže by to t • d • . 
~l.'snesení v jed~é ohálce není ~ran~ ;>rucen;O: zároyeň několik sar:nos1<L!n:ýclr.· 
Jednotlivým usnesením Č. 16698~ otcena delka lhuty k podání rek~rsu 

ve ~omém řízeni: 
přípustnost (nepnpustnost): rozhodo ti .• .., 
!:.ll h a. s o u d u proti nepřiznání ušléh'O o '~~í~ost.I PfIs~d~cf~o p r a c o v ~ 
c. 13216. vy e u Jest Ve-CI Justiční správy 
§ 192: odst. 2 c ř s plat· . ". 
č. 13'7(J7, . . .. r len O< prerusem rozepře podle §§ 100 a 191 c • 

v. y v .r.s.' 
pn prer?sen! podle § 25 zák. č. 4~/1928· t '. . 
podle vseobecných p,ředpisů §§ 514 52 Jes pnp~stnost rekursu pOSUzovati' 
byly~li v téže žalobě zaža-lován ~mě 8 c. r. s. :' ~3rj'o;. 
20.000 K, jiné zněly na 20(0) K Y I _ nky, z, mchz nekteré převyšovaly,' 
dání směnečných námitek k návr'~e ~e usnesenI '~rvého s-oudu, jímž p:o po
v příčině směnek po 20000 K pV ~ zalobce by-Io. nařízeno oddělené jednání 
šujícich 20.000 K přeď s'enátem ~~p:damt.osokudcem, v příčině směnek převy
od . I' ,a Ire' urSem č 140131 
. poruJe- 1 se rozhodnutí ve věci hl' " . 

j ~.!1 ~dvoláním Č. 142167. avnl, l:,e vyrok o útratách napadnouti 
prl]a1-h soud žalob ní odpověd' se . ' 
po-dmínek pro pOužití tohoto" psanou y. ~az;vku menšinovém, ač nebylo 
ž'e odpověd' byla podána včasJaz~kd' a nandIl-h ústní jednání, rozhodl tím 
konu jednáno' do rozhodnutí t~h o. I se k tomu, aby bylo o ní dále po zá~ 
povědi na sotld je úkonem SOl1gníOpJr~st reku:s.p!ipustný; přijetí žalob ní od-
soudů Č. 114353. 'vomocl, Jez pODléhá přezkumu- vyšších 
uznal-Ii krajský soud svou ř' I v , •• • 

s.amé, nelze rozsudek na'PadrtiI~~~~~st ~yt ~,lIef!, t}m, že rozhodl ve věci 
(plen.). ' ze Je pns usny soud okresní Č. -15@80 
jde-li o to, zda k 
COvní) nebo soud 
srov. č. 12813. 

p;oje.dnání rozepře byl příslušný 
radny, nelze užíti předpisu § 45, soud mimořádný (pra

odst. 1 j. n. č. 15324; 
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pokud jest formálně zrUSUJICl rozhodnutí rekursního soudu ve skutečnosti 
změňujícím rozhodnutím Č. 16341. 
jestliže vypovídající nepodal opravný prostředek proti usnesení soudu druhé 
stolice, jímž bylo vyhověno rekursu vypovídaného do odmítnUTI jeho námitek 
proti výpovědi a prvému soudu uloženo další jednání a rozhodnutí ve věci 
samé, nabylo- usnesení to právní moci a nelze je již napadati ani dovoláním 
proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu- s hlediska § 502, odst. 4 
c. ř. s.; nepřevyšoval-li předmět sporu 7.000 K, není v takovém případě 
dovolání přípustné Č. 15341. 
strany rozepře nejsou oprávněny k rekursu- proti rozhodnuti soudu o pro
minutí pořádkového trestu uloženého svědkovi pro jeho' .nedostavení Č. 16795, 
přípustnost samostatného rekursu: usnesení podle § 28(3" odst. 2 c. ř. s. jest 
usnesení průvodní, které nelze na-padati samostatným opravným prostředkem 
č. 13699. 
rekurs odložený podle § 524, -odst. 2 c. ř. s. může býti podán samostatně, 
není-li tU' Již ·další rozhodnutí, kterému ·by bylo mož-no odporovati Č. 14187; 
srov. č. 14802, 127%, '!o727', 8017, 9936, 1022'2. 
lze podati o-dlož:ený rekurs samostatně, byl-li podáním dovolacího rekursu 
proti usnesení rekursního soudu, jeho-ž účinnost má býti odložena, pořad 
stoHc vyčerpán č. 14H37. 
rozhodl-li procesní soud usnesením, že vyslec'hne ve sporu určitou osobu 
ne jako svědka, nýbrž jako stranu, nelze usnesení odporovati samostatným 
opravným prostředkem Č. 14375. 
pro-ti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na opravu vyhotovení rozsudku 
pro nes-ouhlas s rozsudkem prohlášeným, může býti po uplynutí odvolací 
lhůty podán samostatný rekurs, třebas -v době doručení tohoto usnesení ne
byl rozsudek dosud pravoplatný Č. 14.802. 
vyhrazený rekurs proti usnesení soudu první stolice nelze spojiti s dovola
cím rekursem proh usnesení rekursního soudu Č, 1448,:4. 
třebas byl pro nedostatek podmínek § 515 c. ř. s. přípustný _s a m o
s t a t.fl ':/ re'lmrs p.roti rozhodnutí p.rvého soudu, jímž byla :nařízena oprava 
formální vady podle §§ 84, 86- c. ř. s., není proti rozhodnutí rekursního soudu 
o tom dovolací rekurs přípustný, má-li postiže'ný možnost sv-oji stížnost 
uplatniti v dovolacím řízení Č. 149m,. 
náležitosti rekursu: i v řízení pro -pokoutnictvi musí býti písemný rekurs 
podepsán advokátem, třebaže pokout-níkovi -nebylo lze, aby si z vyšetřo
vací vazby 'obstaral podpis advokáta Č. 13-55h 
návrh viz též heslo: nes por n é říz e n í. 
rekursní soud není vázán rekursním návrhem; lze vysloviti' v mezích re
kursních důvodů i změnu rozhodnuti, třebas bylo navrženo jeho zrušení 
č. 15908; srov. č. 9506, 7931, 12150. 
řízení: nevy.plývá-li z vyhotovení .usnesení krajsképo soudu, že bylo učiněno 
předsedou senátu, nemŮ"že rekurs-ní soud odmítnouti rekurs pwto, že nebyla 
navržena změna usnesení u sborového soudu, nýbrž jest na něm, alby pře
devším postoupil rekurs sboi'ového soudu prvé st-olice k jednání p.odle § 5-16 
c. ř. s. č. 13'783. 
v tekursu (i v exekučním řÍzení) musí býti Udány důvody, proč se účastník 
pokládá za zkrácena usnesením, třebaže není třeba právniékého označení 
snžnostnkh důvodů· č. 138167';- srov. Č. 4437. 
rekursní soud nemúže. si z úřadu nadhazovati neuplatněné důvody stížnostní, 
pokud nejde o vady řízení, k nimž musí soud sám od sebe přihlížeti Č. 13867. 

v exekučntim řízení: 

stížnost poddlužníka viz heslo: poddlužník. 
o -p r á V.fl ě n í k II í viz heslo: op r á vně n í k rek u r s u. 
§ 1 Sl7 e.x. ř. viz heslo: dra ž b a v:n U cell á n e m o v i t o sti. 
žaloba podle § 316 ex. ř. není vyloučena zameškáním rekursu Č. 14084; stejně 
č. 2675, 7556 Gl. U. n. ř. 
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proti povoleni nového dražebního řízení před uplynutím lhůty, 
v §§ 151, odst. 3 a 200, Č. 3 ex, ř., je možno se brániti je II rek II r s e 
a nikoliv žalobou podle §§ 35 nebo 36 ex. ř. Č. 14247. 
připustnost (nepřípustnost): proti usnesení rek II r s II i h o soudu, jímž 
byl zatímní správce podle § 114, odst. 3 ex. ř. propuštěn, není rekurs pří-:
pustný Č. 13734. 
uschování zájemně popsaných svršků (§ 1101 obč. zák.) lze povoliti 
za pOdmínek § 379 ex. ř.; .přípustnost rekursu proti povolení 
jest posuzovati podle §§ 65 a 402 ex. ř., nikoliv podle § 289 ex. ř. 
přípustnost reku1'su proti povolení uschování zájemně popsaných svršků za 
podmínek § 317'9 ex. ř. jest pos.uzovati podle §§ 65, 402 ex. ř' J nikoli podl~ 
§ 289 ex. ř. Č .• 13809. 
vy h 1 á š c e o uděleni příklepu nemovitosti nelze odporovati rekursem 
Č. 14695. 
předpisem § 35, odst. 2 odhad. ř. (vlád. nař. č. 100/193'3') není vyloučen-a 
napadati usnesenI též rekursem Č. 15817. 
proti rozhodnutí exekučního soudu, jímž se bere na vědomi zpráva 
sterstva zemědělstvi o schválení vydražitele a vyslovuje se, že tím usnesení 
o příklepu nabylo- právní moci, je přípustný rekurs Č. 16685. 
správce konkursní podstaty je oprávněn k rekursu v soudní dražbě 
covy nemovitosti, povolene konkursním soudem Č, 13411. 
řízení a rozhodnuti o rekursu: tím, že exekuční soud zrušil k rekursu vyrov'
nacího správce před rozhodnutím rekursního soudu exekuci podle § 39, č. 2 
ex. ř., nestal se rekurs zbytečn}'rm (bezpředmětným) č. 13498. 
rekursní soud -nesmí přihlížeti k tomu, že jde o zbytečné hromadění exe~ 
kučních návrhů, nevytýkal~li dlužník v rekursu proti povolení exekuce nic, 
po té stránce Č. m~95. 
po zahájení vyrovnácího řízení na dlužníkovo jmění není sice podle § 12 
vyr. ř. exekuce dovolena, avšak k této překážte nemůže rekursní soud 
hledět, jde-li o rekurs., který jest odmítnouti proto, že byl pOdán opožděně 
Č. 14736 (úr. sb. č. 2332). 
již po-uhý nedostatek zpravení spoluvlastníka odŮ'vodňuje sám jeho rekursl 
proti udělení příklepu, i kdyby byl jiným zpdsobem zvědělo dražbě Č. 15186. 

~ - zrušiti jest příklep celé nemovitosti, byla-Ii nemovitost dražena jako celek. 
a' podle tých dražebních pOdmínek Č. 15186. 
§ 65, odst~ 2 ex. Ť.: rekursni lhůta: v dražebním řízení podle § 352 ex. ř. 
platí osmidenní lhůta rekursní (§ 65, odst. 2 ex. ř.) oč. 14308'; srov. Č. 2044; 
rekurs" podaný státním pozemkovým úřadem, jest odmítnouti pro opoždě
nost, byl-li podán po uplynutí rekursní l-hdty Č. 16017'. 
jestliže byl v exekučním usnesení omylem uveden jako vymáhající věřitel 
někdo jiný než pravý vymáhající věřitel a jiná výše vymáhané pO'hledávky, 
takže z něho nebylo možno seznati, ž·e se týká právě pohledávky pravého 
vymáhajícího věřitele, je rekursní lhůtu -počítati od doručení opraveného 
usnesení vymáhajícímu věřiteli č. 16455. 
odkladný účinek (§ 5-24~ odst. 2' c. ř. s. a § 78 ex. ř.): v otázce dočasného 
zastavení výkunu povolené exekuce podle exekučního titulu, který byl vy
dán v nesporném řízení, jest i přípustnost opravných prostředků posuzovati 
podle předpisů exekučního řádu č. 13402. 
před pravoplatným rozhodnutím o přiznání odkladného účinku rekursu, 
v němž se povinný domáhá odložení dražebního- ro-ku podle § 1, odst. 1 
a §§ 5 a 6 zák. č. 3-3/193'4, není dovoleno konati dražební rok č. 13801. 
ustanovení § 524, ods.t. 2 c. ř. s. platí i pro řízení exekuční Č. 14187; stejně 
č. 8844, 5961, 14457. 
kdo navrhl, aby byl rekursu přiznán odkladný účinek, může s plněním, jež 
mu bylo napadeným usnesením uloženo, sečkati až do vyřízení návrhu na 
zastavení výkO'nu usnesení Č. 15926. 
vykonatelnost usnesení o povolení exekuce nazávisí v ú tra t o v é m vý
roku na doručení usnesení povinnému Č. 16380. 
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,~ . ";' b' f rávní otázka, kdo jest držit~-
§ 68 ex. ř.: předmětem st1ZTIOstl, nemu~e y; Pa komu zabavené peníze na
lem obchodu, v němž byly ,Pt;lllZe zt av~~a' postup výkonného orgánu při 
lez'eJ'í ny' brž lze rozhodovah len o om, , . ., 13q?5 
výkonu exekuce byl spravny c. , ... ,. 1 li exekuce vykonána v obchodní 
postup výkonn~ho orgán~ ?}~1,sdPratyn6yr'I~Yo~~ačena jako místnost dlužníkova 
místnosti, ktera v exekUClll Z:~ os ~I. . 
a v níž dlužník byl také zastlzen c. 1,3125"1 ~e" 'emu musí to dokázati ve 
tvrdí-IIi třetí osoba, že za~av~né pemzek~~e e~ kd~Ž býlo jeho jméno vyzna-: 
sporu a jeho, nám~~ky proh VY~~~~ e;ceskříni obchodu pod reklamou, muSI 
čeno drobnym plsmem na vy a Ol 
zdstati bez povšimnutí Č, 137,z?~. s odle § 68 ex. ř., byla-li d,lužníku yo~
zrušení výkonu e~~~uce .na sltdlz~o t do chodU připadajícímu na leden mCSIC 
ňata částka rOVna]ICI se !TIva I Olmu u , 
č. 14605. .,.', 68 ex ř 'e stížností dozorčí, nikoli ~pmv
stížnost př~znaná pos,tlz~en:mu \i §v., dc;Jští úředníci tam jme~o,:,an~...r0z
ným prostredkem, o n~~1Z ~~. m~h ,so~ . takovouto povahu ma 1 stlzoost 
hodovati ve výkonu sV,eren~ .. JIm, lunsdlk~e~_li st lisována jako opravntpro
do nařízení soudcovskeho uredmkB:~h neb~ I h (~etitu) zřejmě jako sŤlznost 
středek instanční, nýbr~ p~dle,vsve" ? <I1~vr Ů"~ahu aktu dozorčího; k roz~od,
dozorčí,; usnesení o dotc~ne stlzno __ .Ťl ~~tu příslušny justiční úřady spravnl. 
nutí o stížnosti do takovehoto usneseOl 1 
Dodatek ll. k roč. 1937. 

v nesporném řízení: 

_ viz hesla: nes por n é ř i z e n í, p o z Ů s t a los t. 

v knihovním řízeni: 

. .' h 'I . op r á vně n í k rek u r s u. 
oprávněni k ni VIZ eso. . . I' f'r'leté . . '1 'pisu je přípustny I po up ynu 1 fl , 
rekurs proti ~ovolem kOl~ovn:~o Z\yl_li stěžovatel dotčený knihovním za
lhllty uvedene v § 64 kmh. za ., ne, ~ 
pise~ zpraven o knihovním usnesem c. 15399. 

v konkursním řízeni: 

. " k ní viz heslo' oprávnění -k rekursu. 
o p r a v n e ni' . ~ . t odati u soudu u něhož 
rekurs proti rozhodnutí konkursního komlsare les p , 
je konkursní ,k{)~isa~ činný č. 1~;28k kursního řádu Č. 64/193:1 platí před
i v konkursmm nzem podle nove o on 
pis § 527, odst. 2 c. ř. s .. Č. 13~3,9. o • nesením týkajícím se soudního 
o pří~ust~o~ti 0p.r~vných fro~tred~upg~~:~t~S (§ 131 konk. ř.), platí předpisy 
prodeje veCI patnClch do. on ursnl 
řízení exekučního Č. 14322. h d f odaného jen proto, že jest opatřeno 
nepřípustnost rekursu doyroz. o .nu} p. . 
důvody, ač to zákon nepredplsuJe c. 14314. ,~ '. dl § 89 

t
· h d tím a opatřením konkursního komlsare, vydanym po e 

pro 1 roz o nu '" . ~ 90 
konk. ř., je rekurs pnpustny c. 159 . 

ve vyrovnacím řízení: 

. " k . . heslo' o P r á vně n í k rek u r s u. o p r a v n e TI 1 n 1 VIZ· . ' 1 v v·t li při-
nelze odporova~i v~ vyrvovnacím řízení rozhodnuŤl, kterým by o ven e 

znáno hlas.ovacl pravo c. 13?~. b dl~ 'k do určitej doby zaplatil alebo 
usnesenie vyrovnacieho .komlsar~, a Y z~~ álny poplatok _ tento v určitej 
zaistil odmenu vyrovnacl~ho d sprav~~ ~o~~rJenia vyrovnania, treba pokladat' 
výške - pod na,sledkarn t Od' top~en! 4 vyr por. a nie je proti nemu rekurz 
za vyzvame podla § 58, o s. ,c. . , 
prípustný č. 15419. 
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ve vyrovnacím řízení zemědělském (vlád. nař. č. 76/1936): 

viz též heslo: v y r o v n á n í zem ě děl s k é. 
o p r á vně n í k n í viz heslo: o P r á vně n í k rek u r s u. 
o rekursu proti usnesení, jímž byly zamítnuty námitky proti určení odhadní 
ceny, rozhoduje v druhé stolici vrchní ?oud Č. 1.5~33; stejně ~. 16259. 
o rekurze proti usneseniu - vyrovnacleho k?mlSara -, kto~ym bolo roz
hodnuté o námietkách proti určeniu odhadnej ceny, rozhoduje vrchný súd 
Č. 16259 (Úr. sb. Č. 3356); stejně Č. 15433. > • 

rekurzná lehota proti usneseniu, ktorým bolo zem~d. vyr. pok~acovam~ za
stavené, počítá sa odo dňa verejného vyhlásema. (vyvesema n~ sudnu 
dosku) bez ohradu na to, ake poučenie o rekurznej lehote. obsahu~e zasta
vovanie usnesenie, doručené zvlášť rekurentovi Č. 16350 (ur. sb. c. 3421). 

ve věcech jazykových: 

viz heslo: j a z y k stá t n í. 
pozemkové reformě viz heslo: p o zem k o v á r e for m a. 

Stížnost dovolací (na dovolací soud) viz též heslo: p r a c o v ní s o U d y. 

ve ~porném řízeni: 

proti usnesení rekursního soudu, jímž, změniv usnesení prvého soudu, 
mu nařídil, aby opět zahájil řízení podle § 194 c. ř. s., není dovolací 
rekurs přípustný č. 13'500. 
rozhodl-li odvolaci soud o žalobě o obnovu u něho podané usnesením, 
lze toto usnesení napadati rekursem k nejvyššímu soudu; rekurs musí 
býti podán včas u procesního soudu p r v é stolice; nestačí, že byl 
podán včas II odvolacího soudu a jím postoupen procesnímu soudu, 
kam došel opožděně Č. 14038; srov. Č. 1>67,53'.52,5492; viz též č. 8489, 
8670, 10806, 6261. 
nesprávné poučení rekursního soudu o přípustnosti dalšího opravného 
prostředku nemá právního účinku Č. 16974. 
třebas rekursní soud vyslovil ve svém usnesení, že jest dovolací rekurs 
proti jeho usnesení dovolen, jet později oprávněn řešiti otázku přípust
nosti podaného opravného prostředku samostatně a odchylně od práv
ního názoru, obsaženého v poučení '0 opravném prostředku Č. 16974. 
vyhrazený rekurs proti usnesení soudu první stolice nelze spojiti s do
volacím rekursem proti usnesení rekursniho soudu Č. 144184. 
kdy je dovolen s a m o s t a t n Ý dovolací rekurs odpůrců'v proti pří
pustnosti dovolání č. 14728. 
třebas byl pro 'nedostatek podmínek § 515 c. ř. s. přípustný s a
m o s t a t n Ý rekurs. proti rozhodnutí prvého soudu, jímž nařízena byla 
oprava formální vady podle §§ 84, 85 c. ř. s., není proti rozhodnutí re
kursního soudu o tom dov'Ůlací rekurs přípustný, má-li postižený mož
nos.t uplatniti svoji stížnost v dov·olacím řízeníč. 14927. 
proti usnesení rekursního soudu, jímž byla uložena prvému soudu 
oprava vadného podpisu žalobcova, není dopuštěn s a m o s t a t n Ý 
rekurs č. 15166; srov. Č. 103'52. . 
§ 517 c. ř. s. viz též rozh. Č. 13'218, 14113, 14448, 14974, 116384. 
pro op r a v n é říz e n í jde o nepatrnou věc, byla-Ii pohledávka, 
zažalovaná u krajského soudu a převyšující 5.000 K, před koncem úst
ního jednání v prvé stolici omezena na úr'Ůky, nepřevyšující bagatelní 
hranici a na úkoly sporu Č. 13921; srov. plen. rozh. Č. 3868 a dále 
Č. 345, 4314, 4888, 6681, 7158. 
domáháno-li se t'Ůuž žalobou podle § 35 ex. ř. nepřípustnosti exekuce 
k vymožení několika samostatných nároků, třebaže z téhož exekučního 
titulu, je přípustnost opravných prostředků pro každý z vymáhaných 
nároků posuz'Ůvati zvlášť Č. 14019. ' 
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§ 519 c. ř. s.: nařídil-li odvolací soud dříve, než rozhodlo odvolání ve 
věci samé, procesnímu soudu, aby rozsudkový výrok ve smyslu § 419 
c. ř. s. opravil, jest rekurs proti tomuto usnesení odvolacího soudu ne
přípustný, třebaže odvolací soud v usnesení vyřkl, že nařízená oprava 
má býti provedena teprve po právní m'Ůci usnesení Č. 13215. 
ustanovení § 527, 'Ůdst. 2 c. ř. s. nelze ani obdobně užíti na usnesení 
odvolacího soudu; pro ně platí jen předpis § 519 c. ř. s. Č. 13494. 
usnesení odvolacího soudu, třebas jim nelze odporovati podle § 519 
c. ř. S., mohou býti napadána nap'Ůt.omním dovoláním, zavdala-li příčinu 
ke vzniku některého z dovolacích důvodu § 503 c. ř. s., zejména rozře
šil-li odvolací soud sám neodporovatelným zrušovacím usnesením pod
statnou otázku sporu Č. 13494. 
proti usnesení odvolacího s'Ůudu (ve sporech pracovních), jímž byl"zru
šen rozsudek prvého soudu i s. předchozím řízením, počínajíc doručením 
žaloby, ježto podle názoru odvolacího soudu byla doručena nepravému 
žalovanému, a prvému soudu bez výhrady pravomoci bylo nařízeno, 
aby zahájil jednání s pravým žalovaným, není přípustný rekurs, a to ani 
toho, k'Ůmu byla žaloba neprávem doručena Č. 13637; srov. Č. 10498, 
11857. 
č. 2 c. ř. s.: proti usnesení o d vol a c í h o soudu, kter,ým byl rozsu
dek zrušen a námitky proti mimosoudní výpovědi byly odmítnuty, jest 
rekurs dopuštěn Č. 15232. 
byla-Ii věc neprávem zapsána do rejstříku pro věcí nepatrné, jest rekurs 
proti rozhodnutí odvolacího s:oudu, jenž odmítl žalobu, podle § 519 
c. ř. s. přípustný, byla-Ii věc projednána podle předpisů o řádném řízenID 
pro okresní soudy Č. 153M). 
přípustnost rekursu proti usnesení odvolacího soudu, jenž odmítl žalobu, 
zrušiv pro zmatečnost řízení i rozsudek procesního soudu Č. 15.066. 
jestliže je z důvodu zrušujícího usnesení odvolacího soudu zřejmé, že 
odvolací soud, který zrušil rozsudek prvého soudu pro zmatečnost, za
mýšlel odmítn'Ůuti žélJlobu, je rekurs přípustný Č. 15687. 
zrušil-Ii odvolací soud kontumační rozsudek prvého soudu jednak z dú
vodu zmatečnosti podle § 477, Č. 4 c. ř. 5. a jednak z důvodu § 4711, 
Č. 4 c. ř. s., že tu není promeškání, a vrátil-li věc prvému soudu, aby 
o věci dále jedna! a znovu rozhodl, aniž vyslovil, že v řízení má býti 
pokračováno teprve, až toto usnesení nabude právní moci, není další 
opravný prostředek Č. 157m; srov. Č. 510, 100-42, 10498, 11857. 
č. 3 c. ř. s. viz též rozh. Č. 131467, 13561 II hesla: 'P r a c o v n í s o II d Y 
a Č. 14436 u hesla: d o vol á ní (§ 502, 'Ůdst. -4 c. ř. s.). 
tomu, že se odvolací soud věcně zabýval opožděným odvoláním, nelze 
odporovati ani tehdy, rozhodl-li odvolací soud ve věci samé usnesením 
podle § 519, Č. 3 c. ř. s. s výhradou právní mocič. 165315; srov. Č. 2277, 
4394. 
§ 523 c. ř. 5.: nebyl-li nepřípustný rekurs 'Ůdmítnut soudem prvé stolice, 
může tak učiniti soud, jemuž byl rekurs v pořadí stolic prvým soudem 
předložen Č. 13539; srov. Č. i1124. 
§ 5:27, odst. 2 c. ř. s. viz též rozh. Č. 13402, 13'7'62, 13>823, 15491 (ve-
směs v dův'Ůdech). 
jestliže rekursní soud zrušil rozvrhové usnesení prvého soudu bez vý
hrady právní moci a přikázal mu, aby po výslechu účastníků vydal 
nové rozvrhové usnesení, není dovolací rekurs proti zrušovacímu usne
sení rekursního s.oudu přípustný Č. 13174; srov. Č .. 11717, 13134. 
třebaže zrušovacímu usnesení rekursního soudu nebyla vyhrazena právní 
moc a třebaže bylo rekursním soudem nařízeno další šetření, při němž 
by nebylo lze se obejíti bez slyšení účastníků, není dovolací rekurs 
podle druhého odstavce § 527 c. ř. s. nepřípustný, netýká-li se nařízené 
šetření již otázky v puvodním usnesení řešené, nybrž otázky jiné 
Č. 13365; srov. Č. 6044, 6242. 

Generální relstřiky civilnl. 
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rekurs na nejvyšší soud jest dopuštěn, zrušil-Ii rekursní soud usnesení 
prvého soudu s výhradou právní moci, nenařídiv slyšení stran (účast
níků) č. 13477; srov. č. ,10774, 10081,8773,6044. 
ustanovení § 527, odst. 2 c. ř. s. nelze ani obdobně užíti na usnesení 
? d vol a c í h o soudu; pro ně platí jen předpis § 519 c. ř. s. č. 13'494. 
I V konkursním řízení podle nového konkursního řádu č. 64j1931 platí 
předpis § 527, odst. 2 c. ř. s. č. 13539; srov. Č. 11717, 1790, 1544, 13197. 
nev~dí, že rekursní soud ve zrušujícím usnesení výslovně neuložil 
prvemu soudu, aby slyšel strany (účastníky), je-Ii z odůvodnění usne
sení zřejmé, že se první soud při nařízeném doplnění řízení nebude moci 
obejíti bez jednání s účastníky, bez jich slyšení Č. 13539; srov. 
Č. 11717, 10352, 7T'n, 5612, 5511. 
jde jen o formálně zrušujíci, ve skutečnosti však o změňující usnesení 
jestliže rekursní soud k rekursu vypovídaného proti odmítnutí jeh~ 
námitek proti výpovědi prvým soudem »zrušiI« odmítající usnesení 
prvého soudu a tomuto soudu uložil, aby dále jednal a znovu rozhodl 
ve věci samé Č. 16341. 
jestliže vypovídající nepodal opravný prostředek proti usnesení soudu 
druhé stolice, jímž bylo vyhověno rekursu vypovídaného pro odmít
nutí jeho námitek proti výpovědi a prvému soudu uloženo další jednání 
a nové rozhodnutí ve věci samé, nabylo usnes.ení to právní moci a ne
lze je již napadati ani dovoláním proti potvrzujícímu rozsudku odvo
ladho soudu s hlediska ~ 502, odst. 4 c. ř. s. Č. 16341. 
§ 528 c. ř. 5.: proti souhlasným usnesením viz též rozh. Č. 138176, 14109, 
14952, 16126, 15824, 16482, 16282, 16928, 17056 u hesla stížnost 
dovolací v exekučním řízení a v konkursním řízení. 
tím, že nižší soudy rozhodly věcně o mezitímním určovacím návrhu 
uznaly i jeho formální přípustnost, a dovolací soud s.e již nemůže s tout~ 

t?tázkou zabývati Č. 13356; swv. Č. 10393. 
Jde o souhlasná usnesení, nevyhověl-Ii odvolací soud odvolání poda:
nému pro zmatečnost (§ 477, Č. 5 c. ř. s.) a potvrdil-Ii usnes~ní pro
cesního soudu, jenž připustil osobní (subjektivní) zrněnu žaloby tak, 
aby mí:;to zůst~vitele, zemřelého již před podáním žaloby, vstoupila do 
sporu jeho pozustalos,t Č. 15818. 
v otázce p,řísl~~sti: čl. I, č'. 5 ~ák. č. 251(1934 platí i pro pracovní, 
soudy, a111Z zalezl na tom, o jake rozhodnut! druhého soudu v otázce 
příslušnosti ide Č. 14855. 
v.otázce, zcia jest podle § 261, odst. 6 c. ř. s. postoupiti námitky proti 
ml~51s?u?ní výpovědi. příslušn~mu soudu, jest dovolací rekurs proti 
~menujlclmu usnese111 rekurslllho soudu přípustný Č. 15209' srov. 
c. 526, 21509. ' 
~de ?, rozhodnutí v otázce příslušnosti podle čl. I, Č. 5 zák. Č. 251/1934, 
jesthze odvolací soud nevyhověl odvolání vytýkacímu zmatečnost podle 
§ 477, Č. 31 C. ř. s. a uznal příslušnost prvního soudu k rozhodnutí 
o žalobě Č. 15511. 
nejd~ 51. ot~zku nepřípustn9~ti pořadu. práva, ,nýbrž o otázku nepřísluš
nosb rafineho ~o1fdu, o lllZ rozhoduje soud druhé stolice s konečnou 
p~a~nostl, uplatmlJe-1i ~e v dovolacím rekursu, že k rozhodnutí sporné 
vecI zyome!u spolkoveho jest 'e?volán rozhodčí soud, zřízený vliJí stran 
,(§ 57 ( c. r. s.) nebo rozhodcI soud spolkový podle § 599 c. ř. s. 
c. 16086; srov. Č. 6734, 4957. , 
opr,avný. prostředek proti rozhodnuti soudu druhé stolice v otázce pfí
sluspostJ ~ení ve sporném řízení právně možný, at' rozhodl soud druhé 
stohc.e otazku tu předběžně, či konečně, at' rozhodl věcně, či odepřel 
v~cne rozhodnutí, at' byla otázka ta řešena z úřadu nebo k námitce' 
yyhrada právní !TIoci jest v té příčině bezvýznamná Č. 1,6319. ' 
jde o, rozhodnu,t! v: otázce přís}ušnosti, proti němuž není další opravný 
pr?stredek, ~loz:l-h ~?ud 9ruhe sto)ice pl~vému soudu, jenž odmítl ná
mitku zapo~te111. vzajemne pohledavky zalovaného pro nepříslušnost 
k roz~o::inu~1 o 111, aby o vznesené námitce započtení jednal a o ní roz
hodl, jezto jest k tornu příslušný Č. Ji6702. 
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v otázce útrat viz též rozh. č. 16472, 14102. 
proti usnesení odvolacího soudu, jímž byly uloženy útraty podle § 38, 
odst. 2 c. ř. s. jest dopuštěn rekurs Č. 14230. 
jde o otázku Jtřat (§ 528 c. ř. s.)! odn:ítl-li .. soyd druhé st<;>lice rek~rs 
strany proti rozhodnutí soudu prve stohce, jlmz bylo prommuto sved
kovi nahraditi náklady roku zmařeného pro jeho nedos.tavení (§ 3<33 
c. ř. s.) Č. 16795. 

v exekučním řízení: 

viz též heslo: pro z a tím n í o pat ř e ní., 
§ 8<3 ex. ř. viz heslo: exekuce (§§ 79 a dal. ex. r.). 
§ 23,9, posl. odst. ex. ř. viz heslo: dražba vnucená ne
movitosti (§ 239 ex. ř.). 
předpis § 402, odst. 2 ex; ř. v~ znění č!. ~I, č~. 2 zák. Č. 25.1jl ?34 plati 
jen pro druhý oddíl dmheho dllu exekucl11ho radu o prozat1ml11ch opat
řeních Č • .14573 (plen.). 
v otázce náhrady škody podle § ,394 ex. ř. jest do".ol!,c~ rekurs přípus!nt 
č. 13444 (před účinností nov. c. 251/1934); steJne c. 117226; opacne 
Č. 15022. .. ,. ve 

zahájil-Ii navrhovatel, jemuž bylo povoleno prozatJml11 opatrel11! pn-
slušné sporné řízení, nevedlo-Ii však toto řízení k rozhodnutí o JSouc
nosti nároku (při zpětvzetí žaloby, odmítnutí pro nepříslušnost, odmít
nutí pro spor již zahájený), jest míti za to, že se žádost ohrožené strany 
ukázala jinak neodůvodněnou (§ 394 ex. ř.) Č. 13444. 
nezrušil-Ii soud prvé stolice exekuci, ač vymáhající věřitel, nevyjá?řiy 
se v určené lhůtě o dluž'níkově návrhu na zrušení exekuce, projevll 
s navrhovaným zrušením exekuce mlčky souhlas, může tak učiniti 
rekursní soud; zrušil-Ii exekuci soud rekursní, jest dovolací rekurs 
vymáhajícího věřitele odmítnouti jako nepřípustný Č. 13487. 
proti rozhodnutí rekursního soudu v otázce náhrady za majetko~'o~ 
újmu podle § 394 ex. ř. není dovO!lací ,rekurs přípustný Č. 15022; opacne 
č. 17226. , 
stanovil-Ii exekuční soud usnesením výši útrat správce konkursl11 pod
staty, pokud byly pravoplatným usnesením kcil1kt;rsního soudu uznány 
za pohledávky za zvláštní podstatou, a potvrdil-I! rekursní soud usne
sení exekučního soudu, není dovolací rekurs přípustný ani tehdy, když 
se stanovení oněch útrat stalo v rozvrhovém usnesení Č. 13876. 
povolil-ll prvý soud odklad exekuce, aniž uložil povinnému jistotu, re
kursní soud však na rekurs vymáhajícího věřitele uložil jistotu, není dp
volací rekurs vymáhajícího věřitele proti výši jistoty přípustný Č. 15126. 
nepřípustnost dovolacího rekursu do usnesení rekursního soudu po po
volení odkladu exekuce exekučním soudem bez jistoty na základě ex
cíndační žaloby, jímž byla: uznána zbytečnost jistoty následkem 
uznání nároku a rozhodnuto jen o útratách, jehož náhrada byla uložena 
žalobci (vylučovateli podle § 37 ex. ř.) Č. 15824. 
jestliže exekuční s.oud návrh povinného na povolení odkladu exekuce 
zamítl, kdežto rekursní soud odklad povoIiI, bude-Ii složena jistota, není 
dovolací rekurs povinného ':',:,volen Č. 16928:. 
i proti usnesení rekursního soudu vydanému podle § 114, odst. 2 ex. ř. 
o z pro š t ě n í dosavadního vnuceného správce a zřízení nového 
správce, není dovolací rekurs přípustný č. 15355. 
proti rozhodnutí soudu druhé stolice o výši odměny vnuceného správce 
a o tom, kterou částku srní vymáhající věřitel účtovati jako náklady 
za financování vnucené správy, není dalšího opravného prostředku 
Č. 16472. 
jestliže byl v exekučním usnesení omylem uveden jako vymáhající 
věřitel někdo jiný než pravý vymáhající věřitel a jiná výše vymáhané 
pohledávky, je rekurs ní lhůtu počítati od doručení opraveného usne
sení vymáhajícímu věřiteli č.16455. 
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odkladný účinek (§ 524 odst 2 • 
byl bdolvolaCímu rekursu' přizn'án ~d~ia~n ~ §, 7~8 ekx. ř·L kdo navrhl,- aby 
mu yo napadeným USll ' ~ y tletne , muze s plněním '" 
na zastavení výkonu ~sn~~~~11ímč.Ul~t~2g, sečkati až do vyřízení ná~rl~~ 

v nesporném fízení: 

viz",heslo: II es p o r-n 'é říz eu í. 
v moru o úpravě hranic (§ 850) . 
nutí soudu druhé stolice ani po o',l' ,: n.~ze Sl v stěžovati do rOzhod_ 
aní za účinnosti zák č 100 19 vy a?l z~, on~ c. IOO/HHI Č. 15361. 
ces!y podle zák. č. i40/1.gg~ v 31 ~efll v nZeUl o proPůjčení nezbytn' 
sem rekursního soudu 'ím v r. z. oyolen dovolacl rekurs proti usne: 
pro neúplnost řízení č.' f6951.by1o zruseno usnesení soudu prvé stolice 

v řízení knihovním: 

jestliže prvý soud povolil vkl rl' , 
ného břemena, rekursní soud a ~ nahra~n.lho nároku v pořadí vymaza_ 
tosti usnesení prvého soudu ,VS~k z~enll -k rekursu vlastníka ' 
v, pořadí běžném, nikoli v žáci~~é~' z~ v~l~d sice povolil, ~e1movi_· ... 
~lka nemovíto,sti nepřípustn' ... 14041poradl, Jest dovolací reku.rs 
cl, II, odst. 2 (2) zák. č. 251/i934.· '. •. 
~tredki.'t ,pr?ti rOzhodnutí druhé st Ji vylO~ce,nl ?~als~,ch ?pravných pro_ 
. yp?tekar:Ol žaloby č. 14468. o ce p ah tez, Jde-It o poznámku 
Jest!ize kmhovnÍ soud zam'tl v, d 
pozná!Dky pod!e § 56 knih.

1 
Zák

a v°!'~ ~a vk,lad zá~tavníh~ práva v pofadí 
povohl vklad Jen v pořadí bo": é u el,; a !ekursm soud jl vyhověl tak že 
pov?lení- vkladu v pořadí po;~~ ~' n~~l dov?l~cí rekurs v pfíčině 'ne- . 
Pt:'ŮtI rozhodnutí soudu druh' am. y P', lpuSt~y c. 15903. 
~i\l-n~~i_čdalšího opravného

e ;:~!W~d~~p(t§n~~ce ~Ptorn2ostí (§ 61 knih. 
. za.. 3'14/1936) č. 16328. ' "' s. ex. r. ve znění 

v řízení konkursním: 

rekurs proti rozhodnutí koukur ' . 
~' .něhož je konkursní komisař Či;~~h~ ~~~~aře jest podati u soudu, 
I v konkursním řízení podle ' y c. . 
předpis § 527, odst. 2 c. ř. s. ČO~;~~9~onkursního řádu č. 64/1931- platí 
nejde-li o rozhodnutí o útratá~ , ' ~r?v. Č', 117117,.1790,1544, ,1397. 
odst. 2 konk. ř., nýbrž o rozho~nSp?ru Jakov utr~t ,SPOfU podle § 114-, 
podle !i§ 113, odst. la 112 konk .oh I p O} a dl utratove pohledávky 
o nepnpustnost rekursu pr -f • h' ne z~ UZIÍl ustanovení § 528 c v 
Č. 1~102. o 1 roz odnutl druhé stolice v otázce 'ú~'r:t 
nepnpystnovst dovolacího rekurs ' d ' 
h?z predmetem jest, zda má b ~ti o Od~zhodnuh r~kursního Soudu, je
zaklad~m p~o úpravu zvláštníYod~" e § 29 vlad. nař. Č. !115/1931 
sazba uhrnnych odměn A při . ,~n~ spravce ,k,onkursní podstaty 
~á bý!i ;odměna upraven~ o-al~le§na rečenému vlád. ,~ařízení, či zda 
zaklade Jednotlivých položeJť a" 22'v,odst. 2,uveď. vlad. nařízení na a:

1
bd o usnesení rozhodujícÍ v~b~~ o ~l.Stelno~ upr!lvu zvláštní odměny 

z' ~ oy má býti výše odměny urče~a)e g ~OO5e7e (o tom, podle jaké 
proh rozhodnutí s.oudu druhé st l' ,,: . 
tv~zen.o usnesení soudu rvé s oI? lce, ym.~ ,nebo, pokud jím bylo o ... 
sazenych za konkursu n~ní da~",~e" tykaJlclmu se rozvrhu užitktl ~o
§ 2~9, pósl. odst. ex. l tu neplaf/ Z lo~;ného prostředkuj ustanovení 
proh s o: uhl a s fl Ý m uSne' v'v , 

c. 144/1936 není da.lší 'O rav~eplm o yymer~ll1 dávky podle čl. IV zák 
rozhodnutí rekursního SJ:.ldu J~Sirost~e~ek c. 16780; proti změňujícím~ 

mozny rozh. č. 1673'2. 
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proti souhlasným rozhodnutím, vydaným v konkurs.ním řízení, není do
volen dovolací ,rekurs č. 16842; srov. č. 12279, 11429, 11960, 17056. 
proti rozhodnutí rekursního- soudu o národch správce konkursní pod
sta:ty není dalšího- opravného prostředku, ať ono rozhodnutí jest opřeno 
o hmotné, nebo o formální právo č. 16853. 
proti usnesení rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení o schvá
lení výpočtu dopla,tků v konkursu na jmě'ní, výdělkových a hospodář
ských společenstev (§ 180 konk. ř.), není dovola~í rekurs přípustný 
č. ,17056. 

v řízeni vyrovnacím: 

potvrdil-li rekursní soud rozhodnutí prvého soudu, jímž nebylo vyho
věno žádosti o opětné jmenování vyrovnacím správcem neb o nové 
zařadění do seznamu vyrovnací-ch správců, není proti tornu dovolací 
rekurs přípustný č. 14109; srov. č. 12279. . 
nepřípustnost s a m ,o s ta t TI é b o' dovolacího, rekursu proti rozhodnuti 
rekursniho soudu, jímž bylo vyrov,nacímu věřiteli odpeřel1o hlasovaCí 
práv'o rpiro přihlášenou pohledávku, třebaže re'kuif'snf soud usnesení prvéhO 
soudu, jímž bylo- věřiteli přiznáno ,hlasovací právo) z jiných důvodft 
zruši,i s výhradou právní moCÍ'; dovolací rekurs jest odmítnouti 'pro 
tentokráte č. 16058 . 
zastavil-li soud prvé stolice vyfG'vrnaci řízení z důvodu § 65, Č. 1 vyr. ř., 
kdežto rekursní soud je zastavil z důvodu § 65, Č. 5 vyr. ř., jde -o pod
statnou změnu usneselní soudu prvé stolice, a nikoli o potvrzující usne
sení soudu -druhé stolice ve smyslu § 528, odst. 1 c. ř. s. v novém 
znění Č. 16828. 

ve vyrovnacim řlzeru zemědělském (vlád. nař. č. 76/1936): 

proti usneseniu re'kurzného súdu, ktorým -bolo potv,rdené usnesenie súdu 
prvej stolice, vynesené o žiadosti o poča1ie zemedelského vyrovnadeho 
pokračova:n~a, rekufz nie je prípustný č. 15391 OÚ,f. sb. č. 2801). 
přípustnost opravných prostředkťt proti usnesení, vydanému v zeměd 
vyr. řízení o určení odhad-ní ceny nemovitosti 'Soudem jinak pro odhad 
příslušným, jest posuzovati podle předpisů exekučního řádu Č. 15817. 
ustanove,ním § 35, odst. 2 odhad. ř.. Č. 100/1933 není vyloučeno napa
da1i usnesení též rekursem č. 15817 (Úr. sb. č. 3103). 
proti roz,hodnutí soudu druhé stolice, jimž bylo potvrzeno usnesení vy
rovnacího lkomisaře o námitkách poda\uých proti určení odhadní ceny 
nemo'Vitosti v zemědělském vyrovnání, není další oprav'ný prostředek 
č. 16451. 

ve věcech jazykových: 

- - viz heslo: j a z y k stá t fl. í. 

ve věcech pozemkOVé reformy: 

viz hes.Jo: ,p o zem ,k o v á r e for m a. 
výnimky zo všeobecných predpisov o prípustnos-ti ,opravných prostried
kov vytvorené praxou pre štátny pozemkový úrad ako reprezentanta 
verejných záujmov pri rprevádzamí pozemkovej reformy, nemóže byť 
rozšimvané na strany, ktŮ'ré hája svoje sukmmné záujmy Č. 15066. 
ve věci požárni náhrady ViZ1 heslo: po žár n í II á hra d a. 
v p'rozatímním opatření viz heslo: pro z a t í ID III í o op a tře n í. 
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různé případy: 

při přerušení podle § 25 zák v 44 1 9 

§re§k~~4u proti rozhodnutí, že" ~~ ři{enÍ2~le Opy oCh; .. náj. jest přípustnost 
a 528 c. ř S· § 192 d t v rerusu]e, posuzovati podl 

zák. Č. 106/1923 o' n~Ídadateís:' s . 12 c', r. s. tu neplatíč. 13707 e 
nebyl dotčen ustanovením § 46

e s~ ~uve: ~ 2~, odst. 4 zák, Č. 106/1923 
vlád: nař. č. 160/1934: Přípustn~s~ ~. ~ zak. c. ~OO/!931 č. 14488. 
~Ia~e. § 3 vlád. nař. č. 160/1934 o J} e,ad~c.h pre'f~sení Sporu na pod_ 
zenI Jest pOSuzovati podle §§ 514 r;;OCl .,vseo~ecne prospěšných sdru_ 
4692, 4655, 7822. ' c. r. s. c. 14419; srov. č. 13707 

dohlédací (dozorčí) viz hesla' st.. ' 
e· • ) . 1 Z 'll o s t v e x e ,k ll' • 

X. f,,' 'I?racOvní soudy (§ 11) , C1nlm flzení (§ 58 
samostatn. a VIIZ hesla: II e s por II • v, '. . 

spor' e rlzelni (§ 35) st'''' . 
v, if1 e -ll a v y r o vn a c í m. ' I Z II o s t v říz e 'll í 

dOzore! (§ 78 zák. o org. soud)' . , 
zák č. 112/1872 ř. z. o s ~di~1 opravny~ prostř~dkem ve smyslu § 1 
vyvozován z toho, že sO~dce o~; ~~povedn~stI, J~-li syndikátní nárok 
odklad exekuce č. 16743' v t· ~ p e sepsati s zalobcem návrh na 

.. Jm~k č. 16150 (Úr. sb. Č. 32~~)z smJ:,lu c. 14296, 14002, 13121, 16743' 
v nzem o pozemkové refOr v v uvodech. ' 
ve věci požární náhrady viz ~:esY~~ hesl,.o: p o, zem k o ;y á r e for m a 
v pracovních věcech VIz he I. . P o z a r';JI n á hra d a. . 

- v zemědělském vyrovnacím ~,o. pracovnl soudy. 
- zrušovací pod 1 e § 46 Č e nZ~ll1 Vl~Z ~eslo: . vy r o v n á n í zem ě děl s k . 

Stoky: přípustnost pořadu práva~' ~h~' z~k. VIZ hes1o: honitba. e. 
okres, prováděje práce ka~ah~~~í ano-It se na ~!kresu náhrady škody ježto 
t~n~st, ~teré musí dbáti každý kda stav~u, stlnJce; z~n;dbal POVi-fl<nn~ opa- , 
sI-LnIce c. 13752. ' o provadl kanahsac11l práce nebo stavbu 

Strana: j,eH předne.s viz hes,lo: před 
'vy,slech její v· h ' nes str,an. 
zp ůs o bi 1'0 stb Iy~ ti,eSltO: v ýS'le ,:'h s t,r ano 
bl li ~I s ranou VIZ heslo' z 0- b' 
~va~, v za-obě udána žalovaná osob Y' y • .pu,~o, tlost ke sporu. 

dUste, by-1m-li jí ža'loba řádně doruč a ra~ne podle j'mena, zaměstnán,Í i by 
včas k prv:nímu roku a podala li žal e~'a. o vlastních rukou, dnstavHa-<li s; 
žalo.ba mŮže týkati Jen osob téh v '.0' ~l odpo.:rěď, v níž uplatňovala že se_ 
z~městnánÍ, byla o této. nám1tce oz ~~e1J.laJ y temže domě bydlící, ale' jiného 
duvodu prohlásiti ří:zenÍ zmatečnÝ~ ~ ~~~t:orOl)SUdke:n a -ne'by-Io lze z toho. 
st~'any 'neJsou opráv;něny k reku (.. ; smv. c. 12995. 
m1nyt svědkovi pořádkový trest r~~of!~t:i a

1
0zhadnutí soudu, jímž byl pra

se c, 16795. 'Y I11u pro neomluvené nedostaven' 
politická: . byla-Ii jaka směnečník I 

platna c. 14359. označena politická strana, není směnka 
Stravné viz heslo: p o.rl d I II v 'k 
Strávník znl'. 

z obecní viz heslo: zaměst, , . 
Strážn' vOd nanclobecní. 

- I pn avek viz heslo: zaměst_na_nc-' h ' 
Stroi (§ 297 a) obč. zák.) viz '.," 1 0. e c n 1. 

Střádalské částky .vizheslo: s p ~~Slo; p" sl II se 'r; s tví G§ 297 a) obč. zák.). 
Střadatelské družstvo viz hl. e c e1n.,.s t vos tra dat e 1- s k é. 
S es-o. Spolecenst'Vo t.,. rl 
třelci viz hesla: náhrada V_k d s ra atelské. 
, n,ost "řj honě. s o y (§ 1301, 1302 obč. zák.) a od:pověd-

Střelecke stanovistě viz heslo' . ..' 
h,?ně). . nahrada sko,dy (Odpovědnost. při 

Styl< dětí s rodiči viz heslo: dít ě. 
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studium dítěte a drah. přídavek na ně viz heslo: z a m ě s ho a o c i žel e z nič n í. 
Subgaranční závazek: přešel-li závazek přispívati okresu určitou částkou na zúro

čení a umoření zápůjčky až do jejího úplného umoření se zavázané akciově 
společnosti fusí na jinou akciovou 5p'olečnost, jest společnost zavázána 
k plnění, třebaže převzatý podnik zrušené akciové společnosti prodala a že 
za onen závazek ručí i nový nabyvatel podniku č. 16465. 

Substituce: ad voká t a viz heslo: adv o kát. 
podle zák. Č, 68/1908 čes, z. z. viz hesla: ex e k u c e (§ 331) rozh. č. 16054. 

usedlost střední ve.Ji,kosti. 
fideikomisárni (§§ 608 a dal. obě. zák.) viz též hesla: díl P o v i n n ý, 

dražba (§ 209 ex. ř.), exekuce (§ 331). 
kdy jde o ni: jestliže zůstavitel neustanovi,l sám substituta, nýbrž jen 
blíže mčj,! kruh osob, z nkhž má hýti lnástupce vybrán, a stanovil jeho 
vlacstnosti, ponechav určení nástupce vý,roku třetí osoby (dědice), ne
došlo k zřízení svěřenského nástupnictví Č. 16584. 
svěřenské nástupnidví (fideikomisární -substi-tuce) předpokládá, že zů
stavitel s.á m ustanovil svěřenského nástupce (substituta) č. 16584; 
srov. č. 4334, 9649 Ol. U. st. ř. 
je právně možná fideikomisánní substituce smluvená: přípustnost její 
t. zv. dědickou dohodou č. 15399; srov. č. 4699, 10682 a 11091. 
jde o fideikomi'SMní substituci (fideic-ommissum eius, quod superent), 
omezil-li zůstavitel v ílávěti -přední-ho dědke v nakládání se zanechOiným 
jměním a určil-li sám, v jakém poměru mají podíly připadnouti pod
dědicům a kdo má nastoupiti na místě ,předemřelého po-ddědice Č. 15655; 
srov. č. 12113. 
řízení: k projednání pozůsta,losti stran su·bstitučního jmění zanechaného 
předním dědicem je příslušný ten soud, který projednal pozůstalost po 
pUNodním zůstaviteli ,č. 14274. 
nestačí, že zůstavitel sám ustanovil určitou osobu suóstitučním opa
trovníkem, nýbrž toho musí ustanovIti soud, a jest proto takto zřízený 
opatrovll:11k účastníkem řízení a jest 'ho s\lyšeti o návrzích dědků č. 14305. 
svěřenský náhradník jest oprávněn žádati o řádné zajištění nároku pří
slušejícího: mu sNěřenského náhradnictví nejen stmn pozůstalostních 
nemovitostí samých, ale i stran přislušenství- dotčených nemuvitostí a 
ostatního movitého pozu.sta.Jostmího jmění, třebas bylo svěřenské ná
hradnictví zapsáno v pozemkové knize č. -16625. 
pozůstalosti stižené svěřenským Ináhradnidvím a nemovitosti náležející 
sice povalanému dědici, avšak zatížené záka,zem zcizení, nemohou býti 
zástavou pro zajištění substitučních nároků týkajících se pozůstalost
ních nemovitostí č. 16275. 
svěřernský ·náhradník .je 'účastník říxení o Iprojed.rlání pozťtstalastního 
jmění stiženého svěřenským náhradnidvím a je proto oprávněn ik re
kursu proH ,rozhodnutí soudu, že se Pozů!stalostní pohledávka přihlá
šená ,do <p'o'Zůstalosti zařaďuje do patSiv, není však oprávněn k rekursu, 
že se zaŤ<i!ďuje do alk t i v pozůstalosti č. 17275. 
zcizení, zatížení substitučního jmění: nepH-čí se § 96 klnih. zák., povoH-1i 
soud 'vklad smluV1n.ího zástavního práva ,na nemovitosti zatížené smlu
ve'nou fideikomisárnÍ' substitucí s omezením, že se právo to vkládá bez 
újmy práv svěřenských nástupců č. 15399; srov. č. 80\5, 6769, 6412, 
5051, 4500. 
vlastník nemovitosti zatížené fideikomisární substitucí může ji zatížiti 
služeb-ností jen bez újmy substitučních práva pod podmí1nkou, že tímto 
zatížením -neutrpí podstata č. 16963. 
fidudář -není opráv,něn s jměn.ím -stiže-ným fide~komisár:ní substitucí ve 
prospěch někoHka substitutů nakládaoN ve prospěch jednoho z nich bez 
souhlasu ostatníc-h slllbstitutů č. 17140; ,srov. č. 472'1, 6212, 7761. 
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k žalobě jednoho z něk.oli!ka substitutů, v jehož prospěch se disposice 
substitučním jměním stala, na ('knihovní) převod substitučního statku 
je pasIv,ně oprávněn jen fiduciář spDlu s ostatními substituty, ledaže 
by žalující substitut dokázal .předložením příslušného. prohlášení, že se 
ostatní substituti vzdali svého nároku Č. 17140. 
zánik: otázku, zda zanikla či ,nezalnikla fideikomisárnf substituce pro 
tvrzené odmítnutí dědictví tideikomisárním substitutem, je řešiti pořa_ 
dem práva teprve tehdy, došlo-Ii ke kolisi dědických přihlášek k témuž 
podílu pozůstalosti Č, 16357, 
v rpDzůsta!ostnÍm řízení o návrhu na prohlášení fiideVkomisárnÍ substi
tuce za :neplatnou jsou všechny osoby, jichž se fi.deikomisámí sUibsti~ 
tuce týká, oprávněny k opravným prostředktím proti ,rDz'hodnutí o. do
tčeném návrhu Č. 16403. 
,pozůstalostni soud není povolán rozhodnouti o tom, zda zaniklo ome
ze'ní vlastniokého. práva zcizením nemovitoMi, zapsaným na nemovitosti, 
pnpsané spDle,č-ně oběma manželům jako. spoluvlastníkům podle dědické 
smlouvy, kterůu IbylŮ' zároveň zřízeno. svěřenské náhradnictví (fideikomi
sámí substituce) Č, 16625, 
proti .pro jevené pořizovatelově vůJi nemÓ"že 'býti svěřenské nástupnictví 
zrušeno ani dohodou předního. dědice s nástupníkem č. 16765. 
postupem nároku svěřenského nástupníka se nic ne-mění na povaze svě
řenského nástupnicM Č, 16765, 
posto,upU-li svěřenský nástupnÍk svá prálva před'uímu dědici (přednímu 
odkazov:uJku), n.epomíjí tím o sobě svěřenské nástupnictví a svěřenské 
jmění se uvolňuje Č. 16765. 
postup svěřenského nároku má pouee ten účinek, že po smrti předního 
dědice '(předního' odkazovnika) připadne svěřenské jmění rpostupníkůvi 
resp, do' jeho pozůstalosti, nikoliv postupiteli Č, 16765, 
exekuce viz též roth, Č, 16054 u hesla: exekuce (§ 331 ex, i,), 
Je vymožení daňových nedDplatků pOdle výkazu znějícího jen proti dědici 
(fiduciáři) .nelze bez soublasu svěřenSkých In,ástupníiků (fideikomisár
Iních substituti'l.) vésti exekuci ani 'Vnuceným vkladem zástarvniho práva 
hez jakéhokDliv omezení, ani vrnucenou dražbou nemorvitostí knihovně 
zatížených svěřenským nástupnrictvÍm (fideikomi1sární substitucí), a to 
atnl tenkráte, jde~li O' veřeJné dávky, za rněž ,nemovitost věcně nIčí 
Č, 16721; srov, Č, 12901, 11526, 11227, 12030,7761,5052,4500, 12745, 
fideicomtnissum eius, quod- supererlt: jde o ně, DmezU-li zi'l.stavitel ,v zá
věti předního.' dědice -v nakládán-í se za-nechaným jměním a určil-li sám, 
y jakém 'poměru mají podíly připadnouti poddědicům a kdo má na
stoupiti na' místě předemře'lého poddědice č. 15655. 

Substituční jmění viz 'hesla: p o z i'I. s tal úst, s u rb s t i t u c e f i de i k om 1-
s ánní. 

- opatr<>VlÚk viz heslo: pozůstalost (projednání), 
Substitut zatímní vlZ heslo: advokát (m,ucené- zastupování advDká

te mj, 
Sq:bvence viz heslo: elek tri s a c e. 
Súčtovaci ústav čs. viz hesla:d r a ž b a (§ 209 ex, ř,), ex e k II C e (§ 1 ex, ř,). 

- me:ní viz heslo: stá t (soupď-s pohledárvek). 
Súčtováni viz .heslo: stá t (soupis pohledávek), 
Sudiště viz heslo: pří sl II šn os t. 
Sukcesivní dodáwy viz heslo: sm]ouva kupní, (postupná dOdávka). 
Súkromný žailobca viz ,heslo.: s y ln d i kát ní od p o 'v ě d oll o s t. 
SťII karlovarská viz ,heslo: sou těž nekalá (§ 62 p, 'll, s,) rozh,č, 16954, 

SUperaedllikát viz hesla: 'll OV! tá věc, pře vn dvl as tn i c tv Í, žalob a 
podle § 37 ex, ř, 

Svěřenské náhradnictví 777 

.'- . zi'l.stalDs t (prDj-ednání). 
Superlega1isace VIZ heslO:. po. d ká t (:nucené zastupování advokátem). 

spendovaný advokát VIZ h esl o: a' v o 
su lz heslo' ,kárné řízení. . ) 
Suspense v .. hl' d o ,k á t (zastupování a-dv-okatem . 

_ advokáta VIZ eso. a Y ....... ' I vní 
.,0těru' viz heslo.: pOJ 1 S t e II 1 S mll. _ POJlS 

S 
'dění """dních vod víz heslo: hor y, , 

va ~Y" , I 1 II V a s v a t e b .fl 1. 
svatební smlouva VIZ hes o: s m o . ... 17083 II § 1 zák. p. n. s. 

k:nihku ců viz heslo: s o u těž ,fl e kal a rozh. c. . 'ro zh od č í 
Svaz nemo!:nskýCh pojišťoven viz hesla: p,ojištěllÍ sůcIálnl, 

s-oud. 
~"U.""'I\'lr\T viz heslo.: spolek. l' soc'la' lni 
UUlJV'1.....-w,I' ··"t" 'sm-urvu-} . 
pojišťoven viz p-e-sl~: '1? o. J 1 s ...... ;.:linik, 1 . hesla:' a II t e.ll ti c:k á in t e r p re-

. 0tských soctallstiskych .re.P'~' VIZ . 
sove v "v' ot 

tace, z?et,na UClnu ," "h ad. škody (§ 1328 obč, zák), 
SvedenI (§ 1328 obc. z~.). VIZ h~lo'bn:V:[1í svéprávrl1Dsti. 

Svéprávnost· zha'venl VIZ heslo. z t 'k soud opatrov-. , "v n Ý o par o v 111 , 
_ jinak viz hesla: ,ll es,: e -p r a ' , 

nic1ký, půručensk Y., v, ení (§ 530 Č. 2 c. -ř. 5.). 
Svědectví tIřIvé viz ,též heslo: o" n o~ v a~teZ §§ 5 197 a '199 a) tr, z~k jest l'ře-

_ odsouzonI strany pro zl~cLn po (§§ 372 336 c, ř, s,) c, 13697, 
kážkou jejího v,í"'lechu, Jak?o stran: d o vol'á .ll i (§ 503, Č, .3 c, ř, s,), 

Svědek (§§ 320 a dal. c. r. s,) Vl" tez h:~ y (rozh Č 13558, 13865), t 
- o d v 0'1 á.ll j, ,P r a ~ o:" ~ ~ ~ ~vědek v jim&m' sporu, dozná dluh, není o 
_ jestliže dlUZflrLk slyseny la-k '" • '" 15064 v , o 

uzmání ve smyslu § 1197 obc. §z~i c
J
.' n ne~í bydliště většLny svedku 

_ důvodem pro delegaCl podle .' 
'č. 15211. , ů'" lb 'ti v odvolacím řízení vyslech-

§ 320 c ř S' nemanželská matka m ze v,Y, If'>rvé stůlice vy-slech:n. uta 
. • .. "'dk '" třebaže byla v nzem u 'p " '" b I mít nuta jako. sve yne, , . dku prvého sůudu, jlmz y za -

jako strana, neodvolala-li se ,z....a·oz~,~ .. 13&84. "" c 

nut jeH nárůk půdle § 16~ o~c. ~aacÍa c:přímosti a volného ocenenl du
§ 328 Č ·3 c. ř. S.: vyžadov" a-} zas d udem rozhodujícím, je v tom, 
, k;"fi, aby byl svědecký dUkazl:~~n~nms(§ 328 Č 3 c, ř, s,), vadnost 

že by,l proveden jen s0...u~em oza ' . . v • 

řlzení Č, 14025; ~ro,:" ,c, 13~2:" e smyslu § 332, odst 2 c, r, s, Jest 
§ 332 c. ř. 5.: půkracovam v Je nanl v t 3 ' osl věty c. ř. s. Č. 14564. 

i vydáni r,Dzsudku podl:- § 193, ods. ".' p) . dmítl-li soud druhé stoJice 
o 'd ťzku utrat (§ 528 c, r, s, , Q " 

§ 333 c. r. 5.: J e o o. a: , d ' stolice jímž bylo. svědkov,} proml-
rekurs proti růzhůdnuh sou u p",rveého pro.' jeho. nedDstavení č. 16795, 
nutů nahr~diti útr~ty !Okuk zm~~er~u proti rozhodnutí soudu, jimž by! 
strany neJsou op~avn~ny ~e tr t ulDžený mu pro jeho neDmluvene 
prominut svědko'Vl ,porádkůvy es , 
nedostaveni Č, 16795, . ho I ' v Ý s I ech str a n, 

§ 336 c. ř. s. viz r~zh .• ~. 13~9?, ~4,9~ :stV~:' sporném řízení. 
ve spOrném řízeni VlZ tez hes o. s I z n v , ' 

ledního pořízení viz heslo.: p o s 1 e d n.í P o fl z e JIL 
pos l' .odek 
znalecky' V'IZ ·heslo: znalec'cy sve '. t ' t l' 

'k " hesla' nabytí vlas nrLC v, 
Svěřená věc ve smyslu § 367 Dbč. ~a " Vl'Z . 

, o'bo·hacení bezdťívo - TI,e.. . '.ne.platnost (nicotnost) 
I § 879 č 2 <>bč, .zák, VIZ heslo, _ _ ve smys u ,. v w 'k) 

s mj o u v y (§ 879, c: 2, dbc" za
h

, i ' s u b s t i tll c e f i d e i k o m i
Svěřettské lIáhradnictvi (rtáStupructvl) VIZ es o, 

sáru í. 
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Svěřenství rodinné (zák. č. 179/1924): usbnoveni § 1, odst. 
svěřenství Č. 179/1924 nemá na mysli zánik takových 
o zrušení svěřenství čekate!úm výslovně zachoviwá v 
je právo prvního čekatele, ustanoveného zřizovací listinou 
smluvci, kteří pod,le § 2 zák., Č. 179/1924 upravi-li dohodou pvu""y 
něného svěřenského majetku, mohou si další dohodou pro 
Jení dohody svěřenským soudem vyhraditi další p.ráva a 
vzájemné závazky, týkající se tohoto majetku; platnosti této 
hody nepřekáží, že neby·la předložena svěřenskému soudu ·k 
a že ji důsledkem toho tento soud ,neschválil Č. 14135 (nr. sb. 
srov. Č. 6763 Sb. :ll. s. 
ustanovení zřizovací listiny, že lTIužskSrm čekatelům náleží přednost přeď 
ženami, nebylo zrušeno § 106 ústavní :listi.ny a nelze je pokládati za 
omezení příčící se právnímu řádu lI1astalému po 28. říjnu 1918 zrušením 
šlechtictví Č. 16331. . 
kto nadobudol podl'a § 3 majetok driev svereiUský po fiduciárovi ako 
naj:bližší čakatel', nie je povinný tJ1peť exekúóu, vedenú na tento ma
jetok pre dlhy zomrelého fiduciára na daniach a sociál,nych príspevkoch 
č. 14943. 
dědická posloupnost po zi'l'staviteli, jenž nabyl podle § 3, odst. 1 zák. 
o zruš. !Svěř. č. 179/1924 jmění zbaveného svěřenského. statku (zruše_ 
.ného rodinného fideikomisu) jako ,přední dědic (fiduciář), omezený 
fide.i-komisámí substitucí ve prospěch prvního. čekatele Č. 16331. 
je-li ze zřizovací listiny zrušeného 'Svěřenství (rodinného fideirkomj,su) 
patmo, že podatel přihlášky !{ dědictví po předním -dědici není prvým 
čekatelem, který ,by bY'1 podle zřizovací listi.ny povolán v čas nápadu 
k nástup'nictví ve svěřenství, lest dědickou přihláškou Ddvoláii·a.iící se 
na zřizovací listinu odmítnouti Č. 16331. 
dokud tu .iest pr·vní čekq.Ťel podle zřizovací listiny o -rodinném svěřen
ství, nenastává dě'dická posloupnost podle ustanoveni občanského. zá
kůna o posloupnosti dědické ze zákona nebo z testamentu Č. 16331. 

Svolání pozůsta1ostních věřitelů viz hesla: děd i c, 'P o z ů s t a los t, z á s t a v 'll í 
p,r á v o. 

valné hromady viz hesla: s pol e č e n s t v o, s p o leč n o s t, s P o I e k. 
Svoleni soudu k výpOvědi viz hesIo: ochrana nájemců. 

stát. pozemkOvého úřadu (ny.ní ministerstva zemědělství) viz hesla: po
zem.ková reforma, zajištění půdy. 
sOUdu poručenského, opatrůvnického, exekuóního viz hesla: por uče n

s k ý, o pat r o V,ll i c k Sr S O U d, s pl' á V a v n u cen á. 
Svršky viz heslo: ex e ,k II C e (§§ 253 čl další ex. ř.). 

- vnesené viz heslo: z á k o il! fU é p r á v o pro ,n a jím a tel o v o (§ 1101 
Gbč. zák). 

Symbolická tradice 'V·iz hesla: p 'ř e vod v 1 a s tni c tví, z á s t a v n í p r á v ů. 
Syndikátni odpovědnost (zák. č. 112/1872 ř. z.J: § 1: byla,li povolena proti po

zůstalosti exekuce zákazem pozustalostnímu soudu poukázati jmění 
dlužné pozústalosti, ač v den povolení exekuce půzůstalost již neexisto
vala, byvši rpravop-Iatn-ě UKončena ,odevzdáním pozůstalosti, byl soud 
opl'ávlll,ěn vydati dědici -veškeré jmění pro něho. soudně uschované ne
hledíc ,na exekuci proti pozůstalosti a ,neodpovídá syndikát-ně, třebaže 
by-l mylného' domnění, že jmění 'nezleti1éhů dědice, jsouCÍ v úschově 
II poručenského soudu, bylo. platně zabaveno povolením exekuce proti 
pozůstalosti č. 13229. 
rozhodnutí v -směnečném sporu, v němž byly soudním úředníkem vy
hotovené protesty uznány za neplatné proto, že v nich >nebyla ůznačena 
osoba protestáta, neprejud~kuje rozhodnutí o tom, zda se 'Vyhotůvení ta
kovýchto ,protestů stalo porušením úřední 'povinnosti toho, kdo -průtest 
provedl č. 14714 ('Úr. sb. č. 2312); srov. č. 9:J12. 
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't d atých movitých věcí dluž,nika, 

.~y~;~u~a~~~I~n~~I:de~~Oj~~~1 r~~kf;chl.~~však ~ři~~;~~!n~;::'~ř~~~íji;'~ 
b~lo vyhověno rozkladu, ,se stalo pravop a nym, .1

e 

vinnosti ve smyslu § 1 c. 14751. h· prevzaty' ch hnllteľnos.ti 
b ' 11 a do súdneho usc ovanIa 

vy-danie za avenyc ,.,' rozkladu avšak skó, než usneseme 
exekútovi v d6s1edku exekutovho , ' 'e orušenÍm úradnej po-
vyhovujúce rozkladu .gt~IO sa pravoplatnymd') 1~751 (Úr. sb. Č. 2340). 

I § 1 zak o synd od-pove . c. 't' . 
vinnosti v smys e .. '6 . . trestním řízení zaha'vením mov~ yen 
na náhradu s.kody ZPlISO ... ~n~ tV lze ialovati jen tehdy, bylo-II za
věcí jež bylo vykonano ce nIC v,em, v v 14752 
bav~ifií nařízeno souder:n, ~ to. p~sebm~:nf~ hnut~l'nosti v trestnom pů
na náhradu škody, sposo enel, z: t 'ctvorn možno. žalovat' podI'a zák. 
kračovani, ktoré ·bolo vykdonanke ~~1~1 zaba;enie uariadené súdom, a to 
ev 112/1872 r. z. len vte y, a 1 
.. . . b' 2341) . 

písemne Č. 14752 (lUr; sv·, c. '. ,', ." V 'kOll'ný orgán nesložil v~-
škoda, ktorú utf1pel ~a~oz,ny v~ntel ,ta:'~! V~Plafi,J vymáhajícímu ve.r1-
t'ažok dražby hnutel.nych vecl tl Stl ,'d'kátneho nároku Č. 15003 (Úr. 
tel'ovi a dlžníkoví, Je pre-dmetom syn 1 

sb. Č. 2517). . . t každá oso:ba, jíž soudcovský ,~řed~ 
str a n o u ve smyslu § 1 za~~. l,es, 'h úřadu přestůupením uredm 
ník z,působil nějakou škodu pn vykonu sve o 
povi:nnosti Č. 15662. . ' 1 § 1 predpokladá obmysel'nosť 
pomšenie úradný,ch ,povmnosŤ1 v s~ys e 
alebo nedbaLosi Č. 157.1 5 ~Ú!. s~b .. c. p~h~~?' a vkladných k'lližiek" zaba
zákonom 'l1eodo'Vodnene za, rzůva~le v ania u obvineného v sudinom 
vených 'V priebehu tre:tne~o .po{fac.?~ím úradnej 'Povinn~sti Č. 15715. 
depozite samo. 'Ů 'sebe este m.e Je po:~se h ť sam o sebe základům -ná-
myInosť súdneho ,roz~ocLn'Urf1la ne.moz~ "! .3107). , 
roku půdl'a reč. zak c; 15872 (iOr. s :t Ci' 'spoluzavině:ní poškozeneho 
proti sy-ndikátnímu naťoku lze namt a I 

Č. 16051.: . v , • r án oškozeného peněŽlníhů ústav~ 
jest srpoluzavmcmm, zan,~d~~),I-h o.?' ovFnnost uloženou mu stanovamI" 
(okresní záložny hospodars e

k 
SV?l~ ~kni:h řád~ě v,ložena práva zástav-nt 

zkoumati zda l'sou do pozem ůvyc 
pro po:skytnuté zápůi~.ky Č, .1~051. 'rok na .náhradu útrat, vzn~klých 
sákromný žalohca:. m~ Syr:.dl~~t~Yh:tolo i~e 'premlčanie, uástalé Hkna
mU v tresvnom p'ok~a,c~vanI, ba, d Ů 

.. , 'm růzsudkom č. 16150 (IÚr. sb. 
vost'ou súdu, skoncene 'Ůslo Ů' ZU}UCl 

Č. 3236). v· ů benou :notářem, který sice jedrrJ.al v ~o: 
stát neodpovídá za skůdu z-p S? k . v avšak pozůsta1ostní věci1 lez 
zůsta.lostním řízení jako. SOUd?~vi: ~m~~ar~VY s dědicem jako správcem 
zpronevěřil, převzal poale zv as 'fil u .. , 
.pozů-staJosti ~. 1617J. 'v d' ovinnost ,přehlédl-li při 'lustrovam 
listoVlní hrube po.rus~1 svo,u ure ,nt P v vlas-tň'Ůvadho řízení C. 16470. 
knihovní žádosti Ikmhorv~nl poz~akmku IX nenáleží přiJ'mouti do. proto-

. • ·b ost1 soudm all'ce are, v v 16471 k 'samostatne puso n • .. dl §§ 195 a 196 ex. r. c. . 
kolu 'PľQ.hlášen~y 'ř,e d ~ a ZIt el o rv, °'Ů~~í~ i řijmouti peníze určené n8; 
soudní k8Jncelars~y !lslstet.:!, kte~ ,h' ejkí předražek a sepsal s m 
předražek, 'ilespraVln~ poucll ,o~o~ u d nna!í l;ůsobnosti jemu ,přidělené nebo 
zápis, nelednal ve vykouu sve u r e ' I • 

svěfené Č, 16471. o f ' v' v konává,ní úřední působnostt, 
jde .0 přestoupení úřední yusobn~s 1 ~~ázrl toho, kdo. chtěl složiti na 
jestliže přednosta okresmho. :ou~ II o . enta místo aby sám vykonal 
soudě předraže'k, :~a k&n~fl~~~~h( d:t~lS:eps~ti prohlášení podle § 195, . 
sůudoO:vSiký úkůn lemu ,na ezeJlc 
odst. ~ e.~. ř.) Č. 164~~.. , ! 'nu' omčníka :nebů Hn~ třetí 'ůsůby na 
n:elze-h predem vylonclt} spD ~vlnstV1 nebo ohsta,rá'Vam poručenc.ových 
škodě vZiniklé z 'Vedeni poruce . , 
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záležitostí, musí se poškozen)' nezletiiec domáhati náhrady 
prve ,na poručníkovi ,nebo na tom, komu lze přičítati zavinění, 
kdyby náhnidy na uvedených osohách -nedosáhl, mohl hy -se 
okolností jednotlivého případu domáhati podle § 1 zák č. 
Ť. z. na provinilém soudcovském úředníku a na státě Jako rukójmilm 
a plátci č. 16494. 
nemož-no sa sy-ndikátnou žalobou úspesne domáhať odškodného na Máte 
na tom základe, že sa súdy nepostaraly o to, aby dlhopisy 4% 
korunovej renty - složené pred štátnym prevratom do súdneho 
zitu, ako kaucia II .súdu, ktorého sídlo je te-raz na ma:šom 
štátnom prevrate odvezené na územie terajšieho král'ovstva 
ského - ,boly rvrátené a okolkovaním na-šmi úradmi cierom prevedenia 
článku 186 mierovej smluvy Trianonskej zarade,né do t. z'v. čs. hloku 
alebo že aspoň neuvedomily deponenta a odvezení dlhopisov, aby byl 
mohol podat' protest podl'a vyhlášky č. 19/1922 proti ich zaradeniu do 
t. zv. maďarského bloku č. 16901 (IOr. sb. č. 3844); smv. Č. 329 ,Or. sb. 
§ 2: nebyla-li dolnžka vykonatelnosti lna rozsudku, na jehož základě 
'byla ,povolena exekuce, správná, jest právním prostředkem k odvr;;c,mÍ 
škody nejeI1 oznámení pravého stavu věci podle obdOby § 39, 
ale i žaloba v nepřípustnost exekuce podle § 39, č. 5 e,x. ř. 
v témž smyslu Č. 6394, 6725, 9259; 5650, 5861, 6291. 
byl-Ii kdo neprávem soudně vyklizen, nemá nároku ma náhradu SkOd',>, 
podle § 1 synd. zák., nestěžoval-U si především 'podle § 68 ex. ,ř., 
si výkonný orgéÍJn JTa jeho odpor proti vyklizení nevyžádal pokynů' 
soudu Č. 14296. 
opnwnými pr:os,tředky soudního řízení· ve smyslu § 2' sy-ndikátníh'O zá
kona se nerozumí jen opravné pflostředky, o kterých rozhodují vy'ŠŠí 
stolice, nýbd všechny právní rprostředky, které mohou 'sloužiti k od
vrácení škody z ·porušenÍ úřední p.orvi.nnosti č. 14002; v témž smyslu 
Č. 13121, 16743 Sb. n. s.; Č. 14745, 15745 OL U .. st. ř. a č. 528 OL 
U. n. ř, 
opravným prostředkem jest i stížnost podle § 78 zák, o org. soud. J je-Hz 
sy:ndikátní nárok vyvoz.ován z toho, že soudce odepřel se žalobcem 
sepsati ,:návrh na odklad exekuce ,č. 16743; v témž smyslu Č, ~4002, 
14296, 13121; srov. však Č. 16150 (Or. sb. Č. 3236) (v důvodech). 
§ 4; pNjetí peněz (vymáhané pohledávky) soudním vykonavatelem 
v době, kdy není činný jako výkonný orgán, neodi'tvodňuje nárok podle 
synd. zák. Č. 15470; srov. Č. 10631, 7847, 6098. 
zák. z 12. júla 1872, Č, 112 r. z, o z,odpovednosti za porušenie ,práva 
spásobené sůdcovskými úradníkmi nevzťahuje sa na rozhodčie súd}; 
nemocenských pOisťnviní a na poisťovade súdy č. 16892 (tú'r. sb. 
Č. 3777). 

šaty viz heslo; s m I o u v a o d i I o (§ 1167 obč. zák.). 

šek: přijetí šeku dobrovolně odevzdaného povinným výkonnému orgánu, kte,rý se 
dostavil k provedení exekuce na svršky, povolené podle exekučního titulu, 
znějícího na peněžitou pohledávku, není .příjetím platů ve smyslu § 25, 
odst. 2 ex. ř. Č. 16417. 

šekový 4-čet: nelze povoliti exekuci n.a právo povinného, a'by mu by.ly .poštovní 
spořiteInou vydány peníze, které doj d o U :na jeho šekový účet č. 13553. 
jinak viz heslo: !po što vn Í sp O ři te 1 II a. 
úřad poštovní viz hesla: 'P0št,ovní spořitelna, společnost s r. 
o" stát, žaloba podle § 37 ex. ř. . 

šikána viz hesla; náhrada škody (§ 1295, odst. 2 obč. zák.), radioro z-
hlas, žaloba pO'dle § 37 'x . . ř. 
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_ horní viz heslo: hor y. , ' 
konkretní viz heslo: s m I o u v a .kt Ul ~ n II:Z heslo. o d k I a d e x e k u c e. 

h dit ln' nebo stěží naprav! e na v . ~ .) nena ra e a . d" kdy (§ 1293 obc. zak .. 
nepřímá viz heslo: >ll a h'r a a s o , 

·'''t'' 'srnluv'lll 
škodné pOjištění viz heslo: ,p o Jl: e,n 1 .v,v,,' usobílost procesní ,č. 13890. 
škola zemská gob~1inová ve" ValasskeI? Mezlncl. zp 

_ z pOhodlí VIZ heslo: s k o I st:, 1. 'h "k 1 • h rad v čechách nepotřebují 
" I uvy rnlstmc s omc 

školství: majetkopravnt srn o . • v 13505 
schválení vyšších školních or~an? c . .J tV 'mistní školní rady v čechách 

_ potřebu schválení rnajetko?ravnt ,srn Ol 'I~Vejícího okresnímu ško.Jnímu vý
nelze dovoditi ani z dozorc,lho prava, n~l/ ustanovení § 3 zák. č. 16/1873 
boru nad místní školI.1Í ?b:1 (radOu)oPO dle § 26 zák, ,t, 17/1873 čeS, z. z. 
čeS. z. z. a § 11 vlád. nar. c. 608/192 a po . . 
a § 30 zák. č. 292/1920 č. 1~50~. 1873 čes z z. náleží sice okresnímu 
,podle ustanoveni § 26, č. 4. zak. c. 1 ~/ kde ~ko.ia má býti vysťav~n!l, nti: 
školnímu výboru schvalovah volbu krnlst.a, ozemku ~ odepřel-li okreslll skolm 
koHv však schvalovati smlouvu 'O.' DUpl Pk jest' to .pro platnost smlouvy 
výbor schválení smlouvy ,o kOUpI pozem u, v • 

beZ'V"ýz.namné č_ 13505, 'k v 17/1873 čes. z. z. jest ro.zumetľ 
osobním prospěchem v~ S~ys~u § ~5 t~a né.~~ čl~na místní školní rady přímo 
jen takov~ p~.ávr:i rpom~r, J,enz se.. o k~:r' ~e tý'kál korporace, jejíž členem 
dotýká, nlk?h

v 
vsak 'pr~v~l p~mer, č ~3505. , v 

jest dotče'ny clen mlstm skoln~l~dd~. . stavebnici školy z pohodit, prest?, 
pokud jest politiokou. o~b~c po a '~kllzav stupovala místní školní m~a a ze 
že při zadání a prova,dent stavby s, o Y fl Y 'nční úhrada (§ 10 zák. c. 329/ 
pro stavbu Šikoly nebyla odhlasovana ,na:, , 
1921) č. 16309. v, 'h orgánů zadává 'Přípravné 

l'dní komisař který bez ,příkazu nadnzenyc. tím platně obec Č, 16779. 
v r~c~ na stavb~ nové školní budovy: :nez~vazule 
p "" , ství rodlnne, 

Šlechtictvi viz heslo: sveren . 'hrada škody (§ 1315). 
b'l 'zakoIU na 

šofér viz hesla: autom~ Iv oVo
Y
vé a iho~podářské. 

s.pole,čenstvo.~y~e'l,k luvní (dopravní), zasilatel. 
špeditér viz hesla': p o II Š ten I 5.m v' 

. I ku ce (§252 ex. r.). 
štěr:ká:rna VIZ hes o: ex e, . . ' (pachtovní). 

" •. hl' smlouva naJem,uI , t" . štit vývesnt V1Z ' es o. ..." ·e pOJ·em švagrovstvl vy ceny 
" . § 51 d t 1 vyr ř neroznsu] švagrovstvi: rpredpls. ,.' o s . .' 

. v § 40 obč. záll<. c. 16326. . . 
• v I" ' vzápětí zamk 

úmrtí jednoho z manze II ~,ema ,. mřelého 
pozÍlstalým manželem a pnbuznyml ze 

švagrovského poměru mezi 
manžela č. 16326. 

Tabáčttí provise viz heslo: tra f i k a. ,. ";. d ě o{ s k é, 
~_"" . hl. vyrovna'll! zeme . TabákOvý za.hraU1llll\. 'VIZ ' es' o . . t, í s tu 1 G U vaz m () c n 1 -

• • v vod vlastnlc v, 
Tajná plná moc VIZ heSla: .p r e 

tel s k á, s p o I e c,n o s t s r. o. 
Tanečnice viz heslo: kry c í j m é:n o. 

Tangenta viz heslo: dar. . " . II 

Tank ,Niz hesl.o: au t o mobIl .a v y z a k o , 

Tantiema obratová: pojem č. 14946.. (d' ) 
. h I d v o k a t o mena . 

Tarif advokátní VIZ es o: a v I e Z,fl i č'll í. 
_ překladištní viz heslo: do p r a vaZ e k a p.o d k a r p. R II s. 

Tenninové obchody s obilím viz též heslo: S love.fl s o 
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termínové obchody s obilím jsou neplatné, i když byly uzavřeny 
zině; -na tom nemění nic předpis zák. č~ 69/1922 ,č. 13337. 
smluva o sproskedkovanie termínových obchodov obilím a mlvn,;kvm; 
výrdbkami na plodi-novej burze haci cu.dzozemskej, uzavrená na 
vensku, je právne neúčinná č. 16889 (Úr. sb. Č, 3757). 
komitent, ktorý uzavrel 111a Slovensku termínový obchod s obilím a 
m-Iynskými výrobkarni na plodinovej burze haci cUdzozemskej, móŽe 
žalobou II riadneho tuzemského súdu, 1. ked' bolo pre nároky zo smluvy 
vy;mienené rozhodovanie rozhodčieho sú-du cudzozemskej burzy) zpať 
požadovať od sprost.redkovatel'a to, ,č,o mu dal ako zabezpeku na krytie 
prípadných strát z term~nových obchodov, a sprostredkovatel' nemaže 
za:počítalo11 námietkOll úspešne uplatňovat' nárok z titulu provizie 
sprostredlkovanie a hotových výdavkov č. 16889 (IÚr. sb, Č. 3757). 

Testament viz hesla: pař í z e n í p -o s led ln í, .p o z Ů s t a ,los t. 
Těžké ubližování viz heslo: r o z,l u k a man ž e.J s tví. 
Těža'řstvo viz heslo: hor y. 

Tichá spoIe'čnost \Ili!Z ,heslo: s pol e Č !fl o s t ti ch á. 
Titul exekuční viz heslo: e.x e k u c e (§§ I, 79 a další e:x. ř.). 

- platným titulem k nahytí držby a vlastnictví není pouhá listina, ,nýbrž právní 
jednání lisHnou tou vyjádřené Č. 14]30. 

Tix viz heslo: s o u těž ne k a ,1 á rozh. č. 13550. 
Tíživější dluh viz heslo': p I a cen í (§ 1416 obč. zák.). 

Topení ústřední: ,pokud poplatek za používání ústředního topení jest součást1kou 
činže, 'Pro niž přísluší zákonné zástavní právo na v:nesených věcech ve smyslu 
§ 1101 obč. zák. č. 13491. 

Topné a vodovodní zařízení: hote.lu není strojem ve smyslu § 297 a) obč, zák.: 
může se státi. příslušenstvím hudovy, třebas s ní nebylo spojeno neodstra~ 
niterně č. 13288. 

Totožnost rozepře sporného předmětu viz heslo: r o z e pře r o z s o II z e 'll á a 
zahájená. 

Tradice viz hesla: na byt í v 1 a s t!fl i c tví, pře -vod v 1 a s t ,n i c tVÍ. 

Trafika: exekuóní výsady, stanovené v § 36 zák. Č. 142/1920, nelze užíti na příjem 
z trafiky, udělené váleč,nému poškozenci podle § 4 zák. Č. 13348. 
stát jest .oprávněn, zadávaje trafiku, uložiti jejJmu majiteli, aby vyplácel 
třetím osobám určIté pe,něžité částky č. 13851. 

stát může vždy učiniti majiteli trafiky návrh na pozměnění nebo doplněuí 
původních podmínek a tehdy, kdyby majitel trafiky lna to nepřistoupil, zru~ 
šiti poměr výpovědí a uzavříti novou smlouvu se změněnými podmink'lmi 
s třetí osobou nebo s dosavadním ma}itelem trafiky č. 13851. 
v oznámení státu majiteli trafiky, že mu by.la přidělena třetí osoba (válečný 
poškozenec), a v žádosti, aby mu vyplatil určitou peněž'Holl částku a uzavřel 
o tom s ním písemnou smlouvu, jest obsažena nabídka na pozměnění :ptí~ 
vodní smlouvy, kterou majitel trafiky mlčky přijal tím, že uzavřel s váleč~ 
ným poškozencem smlouvu a že mu také vyplácel' s počátku příslušné částky; 
jde tu o smlouvu ve prospěch třetí osoby· taková smlouva se nepříčí dob-rým mravům č. 13851. ' 

při exekuoi na provisi trafikantovu nelze užHi ustanovení dvorskéh@~- de~ 
betu ze dne 21. srpna 1838, č. 2.91 Sb. z. s. Č. 14514. 
zaměstnanec (prodavač) v prodejně ta'báku ve velkém i malém jest orbchod~ 
ním pomocníkem a vztahují se nai'I předpisy zákona o 'Ůsmihodinné pra
covní době, nikoliv předpisy nařízení bývalého rakouského min. financí ze 
<lne 10. června 1911, č. 44236 Č. 14521. 
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t . I" hes-Io' a u tom o b i.J o v Ý z á k o n m 5). Trak Ol' ViZ ez. ,y / 08 v 13610 
není »s,Llostroj« ve smyslu § 1 zak. c.

y 

162 19 c. . 

pokud jest příslušenstvím velkostatku c. l~I~~Yna a jenž byl Ipokryt olejo
jehož benzin~vá ;n~drž ~nebylha :lcel~ v~P~~~an~m _nebezpečí požáru, o němž 
v}'m mazem, lest predmetem ar ~v~ m y v 4 
platí domněnka či. 90 § 3 žel. prepr. f., c. 1495 . 

Trest dú,chodkový viz heslo: d ů cha d k 0;- Y yt r eo~ \931 mtlže býti uložen jen 
pořádkový: pořádkov}' trest (§ 1~, z~k. b~'a~Ují{í llr'žky sepsaly neb aspoi'I 

osobám, které y~Uď sa~y '~~. ~n~ ,~ávním zást~.pcťtm, kteří ta1kové uráž~ 
k němu daly pnkaz, ~e ? J~Yc .P k . Ů' šechně osobám jichž jménem 
livé podání podepsalI, nJ~() IV vsa ,p;Y y 13786 ' 
bylo urážlivé podání sepsano ya podano c. rném ·řízení pIatí o přípust
byly-Ii pořádkové pok~ly uloz;ny v n.esp? . d § 35 ~ák. č. 100/

1
931 

nosti opravného prostredku vseobecna zasa a ~ 

Č. 13806. _. _ II dek Ire s ln í (§ 208 c. ř. s.). 
Trestný čin viz hesla: p:,omlc,eLn~ rO~~t tnéh'Ů činu (~506 tr. zák.) podle 

- - námitka, že ,se zalovany ne op~s {~6 ' , 
práva pJatneho na SI?VenSkdu c.>; ,~50 rl ~ (odpovědnost zaměstnavatele) 

Trestní oznámeni viz heslo: n a hra a ~ 

a podle § 1330 obč. zák. _ . 

rozsudek viz. heslo: rozsudelk ~~est,n1. 'k n (§ 6) smír, stát, 
řízení viz též hesla: a u t ,o m Obl o v lt z ~ o , 

s :fl di kát ,n í o rl p o věd n ,o s t, u r a y. , 24 
Y "'h y, 'pro úmrtí odsouzeneho -podle § 2 

- pouhé zastavem trestn~ o. nz:'?~ , obnovy trestního řízení ve -prospěch 
(527) tr. z. po pO\:olelll ml~ora ~eolvodúUje nárok na vrácení zaplaceobžalovaného po Jeho SyJ?f 1, nyeo 1 

ných nákladů trestního nzellly c. 1,6282'1497 obč zák.). 
adhaesní viz heslo: pro m 1 c eu 1 ~§ . 
důchodkové viz heslo: p o řad p r a v a. , 

, 'ho t,rhu -prace Trh práce domácí viz heslo: och r a II a d o In a Cly y, h . 
. ,y '1 ve prospech trettc,. Třetí osoba V1Z tez heslo: srn ouva 'b-'k '; 13270 
. t- I' b "e smyslu § 875 o c. za . c. . . 17 

pOjem re I oso y \i, . ~ 1 tvě ze dne 23. proSInce 1 9 , 
»třetím« podle § 127 zak,,:, o PO). ~m o~ sHostro'e č. 14410. 
č. 501 ř. z. jest osoba poskoz:,na p:ovnoezeř~dPOkládl aby vlastník po
ustanove~lí § 364, o.dst. y~ Obr ::Čí· že Ptak činí t ř'e t í osoba, .i~st1i,že 
zemku sam souseda obtezova, s 'k ' t an u-žívání pozemku v pravmm 
ie tato osoba s vlastníkem pO'Zť'!l2' ? s r d - y 14409 
'y y,., ozemku ohtezu]e SO'llse a ,c.. I' 
pomeru a uZlva.11C p. y' ráva nebo právního poměru, má~ 1 ma 
i třetí může žalovati o urce'lll cp. , ,.' ,v 14926 

jeho bezodk!adném }jiš!ění p~fvn§ ~i:~bcČ. zák. 'přísluší poškozenému 
nárok na nahradu sko~y po t, y došlo-li k sjednání smlouvy 
i proti osobě jsoucí mimo sm uv.,nl.,po~llerk' _ 15142 

. , . d " ebo na Jeli na a c. . 
pro jej~ 1st/ve -Je y na,ll1 ~? k b dlužník zaplatil peněž,itou pohledávku 
exekUCi k vymozell1 naJ Q. u, a y, y y 15208 
osobě třetí, jest vésti dle § 35,3k e:c. lr6o/c'1931 j'e'každá osoba, rozdielna tret'ou osobou v smysle § 36 za, . c. 
od st'ažovatel'a Č. 15542. 

Třídní loterie viz heslo: .1 o s y. o 

Tuzemské jmění viz hesla: k o n k II r s, P ~ z u s t ayl o s t. 
rl t esko· příslušnost VIZ tamze. 

- sou y, uz m! • ," shodl na príslušnosti tuzem~ 
- keď sa tuzemská a cudzozems~a firma TY.' y 15445 

ského SÚd~l, ~po3drobdi1YI s2
a ~~~k a\ tU:ee~~~~m~~:l~:~ik~'rsu vyhlášeného 

ustanovem,~ , o s . .. 
v tuzemsku Č" 15081. 

• 
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ustanovení čl. III, č. 3 zák č. 161/1921 platí i pro obor jurisdikční 
normy č. 14544. 
jde-li o smlouvu mezi tuzemcem a cizincem, jest užíti tuzemského práva 
i pro posouzení právních důsled~ů prodlení té [leb oné strany č. 14649. 
vyrovlnání potvrzené soudem říšskoněmeckým nemá právní účinky pro 
tuzemsko; dosavadní stav nebyl změněn ani německým vyrovnacím řá
dem z 27. února 1935 R. G. Bl. l. č. 15140. 

TypOvé osvědčení viz heslo: s m I o u vak up n í (čl. 355 ohch. zák.). 

Ubližování těžké viz heslo: r o z I u k a man žel s tví. 
účastinná banka viz heslo: S loven s k o a Pod k ar pat s káR tl s. 
Účastník nesporného řízení viz heslo: nes por n é říz e n í (§§ 6, 37 zák. Č. 1001 

1931. 
_ soukromý viz heslo: pro mlč e II í (jeho převržení podle § 1497 obč. zák.). 

Učebné vysvědčení viz heslo: o b e c. 
Učedník viz hesla: správa vnucená (§ 341 ex. ř.), obec, smlouva 

učební. 
účet běžný viz heslo: běž n Ý ú čet. 

_ společníka viz heslo: s p o leč 'll o s t pod I e § 1175 o b Č. z á k. 
- šekový viz heslo: šek o v Ý ú čet. 

Účinek odkladný viz heslo: stí Ž :n o s t v ex e k II ční m ř í z.e n í. 
Učitel viz hesla: n á hrad II šik od y (§ 1309 obč. zák), op o řad práva. 

učitele na veřejných, ale :nestátních obecných a měšťanských školách nelze 
pokládati za státní zaměstmllnce (ve smyslu smlouvy o státní zápůjčku 
družstvu) .č. 13206. 
bylo-li zůstaviteli (učiteli na soukromé škole) za jeho života ubženo pravo
platným výměrem, aby vrátil přeplatek pensijních požitků, byla věc s ko
nečnou platností rozhodnuta i proti jeho pozůstalosti (dědkům) a není pří
pustné opětné projednávání téže věci pořadem práva ami z důvodu přechodu 
závazku na dědiceč. 13446. 
israelitského náboženství viz heslo: i s r a e 1 i t s k á n á b o žen s k á s p o
leč n o st. 

Uděleni příklepu viz heslo: dra ž h a v n u cen á n e m o v i t o s ti. 
Uhrazovací eX'ekuce viz hesla: dra ž b a vn 1.l cen á ne m o v i t o s t i, ex c

k u c e, spr á ev a ev n u cen á. 
_ jistina viz dra ž b a v nu cen á ne m o v i t o s t i (§§ 226, 227 ex. ř.). 

úchova viz heslo: poj i š t ě ní srn! u v n í (§ 67). 
újma dlužníkova (§ 44, odst. 1 ex. ř.) viz heslo: odklad exekuce. 
Úkolové mzdy viz heslo: d o vol e n á p I a cen á z a m ě s t II a n c Ů. 

- provise viz heslo: 'P o i i š t ě II í pen s i í 'll í. 
úlevy zemědělců (vlád. nař. Č. 25D/1935, Č. 76/1936) viz hesla: zemědělcI, 

v y r o v n á tl í zem ě děl s k é. 
_ nezaměstnaných (vlád. nař. Č. 251/1935) viz heslo: ne z a m ě st na n í. 

UloŽení listiny viz heslo: pře v o rl v 1 a s t n li c tví. 
- písemnosti na poště viz heslo: d o ruč e n í. 
- u. soudu viz heslo: s I o ž e fil í tl S o udu. 

Úmluva viz hesla: sml o II ya, stá t. 
bernská o ochraně původ práva viz heslo: p ů vod s k é p r á v o. 

- - o přepravě zbOží víz heslo: doprava železniční mezi-
, rl' . na ro ~ n 1. 

- o surušti viz heslo: příslušnost (§ 104 j. n.). 
UmOřeni listin (zák. Č. 250/1934): předmětem exekuce podle § 331 ex. ř. nemůže 

býti oprávnění povinného žádati o zahájení umořovacího řízení pro ztrátu 
vkladní spořiteLní knížky Č. 15236. 
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úmysl padržovací viz heslo: o d p ů rč í n á r o k. 
Universita Masarykova v Brně: nemá samostatnou právní osobnost Č. 13255. 

- - finanční prokuľatura jest oprávněna k (dovolacímu) rekursu jménem 
státu, k jehož úřadům patří i Masarykova universita v Brně Č. 13255. 

úpadce (úpadek) viz hesla: k o n k u r s, op r á vně n í k rek u r s u, stí ž n o s t 
v konk. řízení. 

úplata zakázaná viz heslo: o ch ran a n á j e m c Ů. 
úplatná smlouva viz heslo: dar (d a r o v á ní). 
Upomínad dopis viz heslo: v y to vn á n í (§ 67). 
Upomínací řízení: proti exekuci povolené podle upomínacího platebního rozkazu 

lze podati námitky podle § 36, C. 1 ex. ř. z důvodu, že se platební roz
kaz včasným odporem stal bezúčinnýmč. 14024. 
v upomínacím řízení nesmí dovolaný soud postoupiti sám od sebe podle 
§ 44 j. n. věc soudu podle jeho názoru příslušnému Č. 15090; stejně 
Č. 2521. 

úprava měny viz heslo: m ě <ll a. 
pachtovného pří zemědělských pachtech: pod I e v I á d. <ll a ř. Č. 164/1933: 

vše ,o b e c n é: vlád. nař. Č. 164/1933 nevybočuje z mezí zmocňova
cího zá!kona ze dne 9. června 1933, Č. 95 Č. 13234. 
úprava pachtovného podle vlád. nař.č. 164/1933 není omezením vlast
nictví ve smyslu § 109, odst. 1 ústavní listiny č. 13234. 
opatření v<lád. né!!ř. Č. 164/1933 nejsou zásahem do soukromého vlast
nictví, jaký mají na mysli §§ 108 a 109 ústavní listiny Č. 13279. 
soudy mohou podle §§ 5 a 102 ústavní listiny zkoumati platnost naří
zení ze dne 29. července 1933, Č. 164 Č. 13600. 
vlád. nař. Č. 164/1933 se vztahuje i na pachtovní smlouvy, které byly 
uzavřeny se schválením státního pozemkového úřadu Č. 13630. 
námitky zkrácení ,nad polovici ceny (§ 934 obč. zák.) nelze se dovo
lávati v řízení o úpravě pachtovného Č. 14543. 
§ 1 viz též lOzh. č. 13602 u § 7, Č. 13666 u § 12. 
u jed n á n i pac h t o vn é ho: souhlasný názor nižších soudů, že tím, 
že se smluvci při předběžném vyjednávání o uzavření pachtovní 
smlouvy shodli o výši pachtovm~ho, neby,10 ještě pac h t o v n é zá
vazně u jed n á n o, nýbrž že se tak stalo teprve konečným uzavřením 
pachtovní smlouvy, nepříčí se zákonu (§ 46, odst. 2· zák. Č. 100/1931) 
Č. 13209. 
nejde o »ujednání pachtovného«, byla-li pachtýři poskytnuta sleva 
z ujednaného pachtovného č. 13364. 
pac h t o v:n i r o k: nejde o pachtovné ujednané po 1. říjnu 1932, 
byla-li pachtovní smlouva z doby před 1. říjnem 1932 po tomto dni jen 
doplněna povolenfm podpachtu, :při čemž ujednané pachtovné :nebylo 
co do jeho výše a způsobu jejiho výpočtu změněno Č. 13497. 
vlád. nař. Č. 164/1933 se nevztahuje na pachtovní poměr, spadající 
sice do pachtovního roku 1932/1933, a,le skončený již před tím, než 
nabylo účinnosti Č. 13787. 
pachtovní rok 1932/1933, kterým počínajíc poskytuje vlád. nař. Č. 164/ 
1933 nárok na úpravu pachtovného, jest zpravidla počítati od 1. října 
1932; nez1ÍJleží na tom, zda pachtovné bylo v době účinnosti vlád. nař. 
Č. 164/1933 j:iž zaplaceno nebo ne Č. 13946. 
o s o b n í a věc ,n Ý r o z s a h z á k o na: spoluúčastní-li se služka, 
mající také jiný obor působnosti (v domáonosti, v obchodních míst
nostech) při polních pracích se zaměstnavatelem (pachtýřem) a s členy 
jeho rodiny jen na výpomoc, není vyloučen nárok pachtýřů1v podle § 1 
vlád. nař, č. 13256. 

Oenerálnf reistříky civilní. 50 
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podle § 1 vlád. nař. stačí pracu'e Ii h'v 
,h?s1?o~?-ře!1í . .fl~ pozemku, 'a 1Íezá{eŽí :~:~ tYf se svou f?diu?u ručně při 
mml, ,e! C1Zlml potahy č. 13279. om, zda pracuje .pn tom vlast .. 
pachtyrovu nároku na úpra h . 
k,obděláv'ání též ,námezdní~u P~~~~~Tknťtehčo lll3e;ga

9
d.í" že. ~a:htýř použil 

naroku ma úpfavu pachtov 'h " stejne c. 13383 
s di ' ne o nevadí že pacht· v kt '. . vou fa nou hospodaří na a hí; yr, ery sam nebo se 
Pl odaření na' nkh i zjed~,an~c~ Ii~~a~yc:~,Is~~emcí~h~ používá při hos_ 
3982. c. , stejneč. 13299, 13279 

narok na úpravu pachtovného má . 'v ' 

užívá-Ii tohoto pOzemku k "d}len pac,htyr zemědělského pozemku 
t J' k t v

", • zeme e ské vyrobě v ll"'" I ' 
v' .' ezem plodin jejichž pěsto ',' tH' . Z8lm s Dva smyslu 
c. 13479. . ' vanl rpa fl pod pOjem rolnkké výroby 
nárok na úpravu pachtovného n' . v. . 
poz.en~cích . .vysévá semena stromk

ei1m: p~cht.yr, kte:ry na. pachtovaných 
turalOl potreby svého vlastního has o ~~stuJev stromky mImo meze na-
všechny podm' k . v p darstvl c. 13479. 

In v, na mchz závisí pVo t . 
musely tu hýti V

V 

době kd l' d : !lPUS nost upravy pa,ch'tovného 
pozdějŠÍ stav neroZ'hod~je 1 r3~45 nar. t. 164/1933 naby'lo účinnosti; 
vlád. ,nař ,é 164/1933 t h' . 
pa ht", '. , v. se vz a 11Je i na louky Č. 13983. . 

c yrovo oprav/Oem domáhati 'Se _ Ú rav " 
vnucenou správou pachtovních . p y pacbtovneho není dotčeno 
podpachtýř jest oprávněn žádatt~a~. ,c. 14081. . 
c. 164/1933 jen na svém s I . (upravu, )'achtovneho podle vlád nař 
§ 2'. : m UVCl pachty,,) č. 14124 . ' . 

• menovou doloz,ku nelze v.. . . 
c~y podle § 2, 'Odst. I č. 14i~~vazovaŤl za ujednaný způsob výpočtu 
vhv vlád. 'nař. č. 13/1934 o' ." 
robky a některými krmiv iJ1 upr~ve v obchodu s obi1fm, mlýnskými v',
cenou ve smyslu § 2 Vlád: ~a~ vypocet pach.tov'ného č. 15989. } 
?by~ejného bě-hu věci 'P~ředP~,~iáá6i/l~33.Jest cen.~1 o které lze podle 
~. 10.989. a I, ze Jl pachtyr za obilí dosáhne 
la'k Jest vypočísti pachtovné h Ja--l' 
~a základ průměrná Cena b+ y 1 ,1J'Ů~le pachtovní smlouvy vzata 
c. 15989. o ll, znamena:na na pražské plodinové burse 

po 1. říjnu 1934 jest vzíti za základ v' v o 

za .které »československá ob'l' I" ypoctu pruměr výkupních cen 
koll průměr mezi cenou výrobn~I a~~od~~~Ť« 'Od k výrobců nakúpuje ni~ 
na.ku~uje Č, 15989. - eJnl, za terou řečená spole-tnost 
§ 3 VlZ též rozl! č 13849 II § 10 " 
,nenl nezákonno;t (§ 46 odst '7' 1~946 II § L 
pachtovného, a,č bylo ~mluv~n; zak. c. 10.0/1931~, povo1eno-Ji snížení 
množstVÍ obIlí a vedle toho m', . P!llc~tovne vypoctené podle určitého 
§ 5 vi,z t~ž :Tozh. č. 13666 a -ll,~;~a~n§P1~~htovné v penězích Č. 1.3735. 
pOdáp' namltek ,není vyloučeno tenkr' '. 
!ovneho uplatněn, ale nebyl u 1 t vat, b.x-1-h narok na úpravu pach
c. 164/1933 Č. 13398. panen zpusobem stanoven)'m v nař. 
po up-Iynutí .Iehoty ur:čenej v § 5 d t 
are:ndy dávajúci nemlÓže už vzniesl 0, s .. 2 v·lád. J"l'ař. č. 164/1933 do 
u,platl!enej arendátorom 'č 15711 (, .nam,et~y proti ú'Prave arendov:ného, 
§ 6 VlZ rozh. č. 13299 13383 13479U~·3~~5ci32976). 
a 1~711 II § 12. ' , , ,787 u § 1 a rozh. Č. 14758 
na uprav.u pachtovného podle § 6 I' d v 
než. trojnásobné množstvÍ v-I a s t v, a '0 gar. nemá ~náro'k, kdo má vice 
~ane Č. 13982. , ~n I pu y v porneru k pildě pachto-
upravě pachtovného podle § 6 l' d v 

vlastní pudu Č. 13982. - Va. nar. nevadí, že pacht}'rř nemá vůbec 
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požadavku § 6 vlád. nař., že pachtyř musí na spachtovaném pozemku 
hospodařiti sám nebo se svou rodinou, je vyhověno, má-li pachtýř ve
dení podniku a udílení rozkazů ve své ruce, třebaže užívá ,k ohdělá
vání pozemků zjednaných pomocníků (deputát-ní rodiny a podle potřeby 
i trestance) Č, 13982; srov. Č. 13279, 13299, 13383. 
§ 7 viz ~též rozh. Č. 13666, f4558 u § 12, rozh, Č. 13787 II § 1a Č. 13955 
u § 3. 

souhlasný názor nižších soudů, že pachtýř různých celků, jež dohro
mady mají výměru přes 250 ha, l1emůže se domáhati úpravy pachtov
ného, Ojení nezákonný (§ 46, ods!. 2 zák. Č. 100/1931) Č. 13210. 
názor, že vládním nařízením nejs'ou chráně'TI~ pachtýři větších hospo
dářských celků, hospodaří-li na vÍCe než 250 ha vůbec, ať již v tomto 
souhrnu j-sou z části pozemky v.Jastní nebo pozemky pachtované od 
několilka osob, neodporuje zákonu ve smyslu § 46, odst. 2 zák. č. 1OQ/ 
1931 Č. 13277. 
rozhoduje úhrnná výměra zemědělské půdy všech hospodářských celků, 
soustředěných v rukou téhož pachtýře č. 13300. 
§ 7 vlád. nař. se nevztahuje ,na pHpad, kde nebyla rpachto'Vána celá 
usedlost, nýbrž jen její části ,č. 13307. 
!při počítání výměry zemědělské půdy (do 250 ha) nemá význam jen 
výměra každého jednotlivého hospodářského celku zvlášť ani jen vý
měra pachtovaného celku, nýbrž součet veškeré zemědělské .půdy, na . 
které pachtýř hospodMí, bez rozdílu, zdali ji má spachtovanou, či je-U 
to půda jeho vlastnič. 13425. . 
to, že pachtýř sám na pachtované usedlosti nehospodaří, není důvodem 
pro zamítnutí návrhu na úpravu pachtovného .pOdle § 7 vlád. nař. 
Č. 13497. 
§ 7 vlád. nař. nevyžaduje, aby pachtovaná půda činila aspoň čtvrtinu 
výměry zemědělských pozemků, il1a nichž pachtýř hospodaří č. 13497. 
vzalo-li více osob společ'ně do pachtu hospodářský celek na 250 ha, 
aniž pachtovanou .půdu mezi sebou reálně rozdě.Ji.ly, nemohou se do
máhati úpravy pachtovného podle § 7 vlád. nař. Č. 13534, 
výměru 250 ha zemědělské půdy jest počítati podle stavu v době, kdy 
vlád. nař. Č. 164/1933 nabylo účinnosti Č. 13581. 
předmětem jednání podle vlád. nař. č. 164/1933 může býti i ohláška 
nároku na úpravu pachtovného, která se stala před 24. srpnem 1933 
Č. 13418. 
jde-li o smlouvu pachtoVlní s několika spolupachtýři, aniž předmět 
pachtu jest reálně rozdělen, bylo předpisu § 7 vlád. nař. o způsobu 
ohlášeni nároku na úpravu pachtovného dostatečně vyhověno co do 
všech spolupachtýřů, učinil-li mimosoudni oznámení nároku na slevu 
i jen jeden ze spolupachtýřů a požádal-li u soudu jen on sám o úpravu 
pachtoV1J.1ého Č. 13602. 
oznámení nároku ma úpravu pachtovného podle § 7 vlád. nař. mohlo 
býti platně učiněno i tomu, komu propachtovatel svěřil hospodářskou 
správu své prropachtované nemovitosti č. 13447. 
pří oznámení nároku na úpravu pachtovného stačí, že byl ,nárok ozná
men jednomu ze spoluvlastníků propachtované ·nemovitosti č. 13602; 
srov. Č. 907. 
oznámil-li pachtý,ř sice včas do-poručeným dopisem propachtovateli, že 
žádá za úpravu pachtovného, avšak nepožádal-li ve lhůtě § 7, odst. 1 
vlád. nař. II soudu, aby bylo pachtovné upraveno, -nemi'tže býti jednáno 
o úpravě pachtovného, třebaže v této lhůtě podal propachtovatel u soudu 
námitky proti mimosoudně mu oznámenému pachtýřovu nároku na 
úpravu pachtovného č. 13659. 

50' 



788 
úprava pachtovného 

do. výměry zemědělské půdy podle § 7 jest počítati spachtované po
zemky, jež pachtýřem 'byly ponechány v pod-pachtu, třehaže ponecháni 
v podpachtu bylo určeno státním pozemkovým úřadem Č. 14346. 
obnova řízení (§ 49 zák. -č. 100/1931) o úpravě pachtovného Podle 
vlád. nař. č. 164/1933, nabyl ..... 1i ;propachtovatel teprve po pravopla'tné 
úpravě vědomosti o. tom, že výňiěra zemědělské půdy, na níž pachtýř 
v době .podání navrhu hospodařil, přesahovala 250 ha (§ 7 uveď. vlád. 
nař.) Č. 16873. 
§ 8 viz též rozh. č. 13534 u § 7. 
jest jen vý}imečné a má vý:mam jen, jde-Ii o nerozvedené manžely, 
nikoliv v případě, kde na straně pachtýřů .iest několik osob č. 13658. 
§ 9 viz téžrozh. Č. 13946 u § 1. 
zásady § 9 vlád. nař. jest užíti nejen na pachtovné, které za účinnosti 
řečeného vládního nařízení teprve dospěje, ale i na pachtovné již za
placené č. 13599. 
§ 10: úpravě 'pachtovného nevadí; že v pachtovní -smlouvě bylo, třebaže 
před účinností vlád. nař. Č . .164/1933, ujednáno, že pachtýři nepřísluší 
nárok na slevu pachtovného ani z di'tvodů ve smlouvě zvlášť uvede-
ných ani ze žádného jiného důvodu Č, 13233, . 
úpravě pachtovného .nenÍ na závadu, že v pachtovní smlouvě, uzavřené 
před účinností vlád. nař. Č. 164/1933, se pachtýř ,"zdal jakékoliv ochrany. 
pachtu, stanovené snad zákonem nynějším nebo budoucím č. 13285. 
jestliže se vzdání nárolku na ú.pravu pachtovného stalo před vydá,ním 
vlád. nař. č. 164/1933, nemá právní účinek č. 13299. , 
úroky a anuity z pohledárvek 'na propachtova,né nemovitosti zajištěných, 
které pachtýř platí podle smlouvy kromě ,pachtovného, nepatří k pach
tovnému podléhajícímu úpravě Č. 13849. 
§ II viz mzh. Č. 14124 u § J. 
§ 12 viz též rozh. Č. 13234 shora všeobecné, Č. 13659 II § 7. 
jde-li jen o -pacht !parcelní pod1e § I nebo § 6 v.Jád. nař. a nikoliv 
o pacht hospodářského celku podle § 7 řeč. zák., nelze o návrhu pach
týřově na soudní úpravu pachtovného jednati v řízení nesporném, 
nýbrž jest jej odmítnouti Č. 13666. 
soud 'I1emúže pachtýři uložiti v nesporném řízení, aby doplatil pach
tovné, které si zadržeI, domnívaje se, že mu 'přísluší -nárok na úpravu 
pachtovného, když uzná, že pachtý-ř nárok na úpravu nemá, ani nemůie 
uložiti propachtovateli, ~by pachtýři vrátil, co na pachtovném pře-plaUI, 
když uz-ná, že .pachtýř má nárok ,na úpravu; tyto nároky na doplacení, 
po případě -na rvrácení pachtovného lze uplatniti jen sporem, v němž 
je rozhodnutí nespor.ného soudce podle § 12 vlád. naŤ. předurčující 
Č. 14046. , 
při parcelním pachtu podle § 5, odst. 6 lze jednati v řízení nespo-mém 
podle § 12, odst. 2 a) vlád. nař. jen o námitkách propachtovatelov)'ch 
Č. 14758. 
oprávnenosť nároku a:rendátora na úpravu arendorvného nemóže byť 
riešená v s:p,omom pokračovaní oč. 15711 (IÚr. sb. č. 2976). 
podle vlád •. nař. č. 272/1934: §. 4: právní důsledky toho, neobsahuje-Ii 
pachtýřův dopis náležitosti uvedené v poslední větě prvého ,odstavce 
§ 4 Č. 14442. 
nemá-li pachtýřů,,' dopis náležitosti· uvedené v § 4, odst. 1, posledni 
věta řeč. vlád. n:ai". a nedošel-Ii ve IhiHě tam uvedené -řádný dopis, má 
to v zápětí 'Pozbytí nároku na úpravu pachtovného č. 14442. 
oznámení (dopis) pachtýřovo, kterým žádá propachto'vatele o slevu 
pachtovného, musí obsahovati i při pachtu hospodářských celků (velko
statku všechny potřebné údaje (místn! označení, vým~ru a druh pěsto-

Urf20vací návrh mezitímní 789 

pf'" čině J' ednotlivých zpachtovaných pozemků zvlásť 
van)'ch plodin) v 
č. 15323.. _ ht IIi vnucený správce za. sou
podle vlád. nař. Č. 39/1930: ,pro-pa~ ova -mk I dosavadnímu pachtý-ři 
hlasu e.xeku-čnJho s?udu v pac~tov~l~ r%~~~že~ obnovení) 'pachtovního 
i na rok 1930/1936, doslo tl~,v p a vlastníkem pozemků podle § 1 
poměru mezi dosavad~ím pac yre;n 39 : 14548· srOv. Č. 9300, 13289. 
vlád. nař. ze dne 8. brezna 1935, c. v c~ , srn slu vlád. 
podle vlád. nař. č. ~68/19~6: z~r_~d~~~?r: ~!~~~~r b~~ zeni'ědělskýCh 
nař. Č. 168/1936 nem pouhy p~c u t' Yb ou k proy,OZU zemědělství a 

k '" tV b Veby šlo o bUDOVU po fe n '" ľ a pozem u, fe az , ' . h 'hků jako je tomu na pr. u m yn 
k vý,hradnému zpracovam Je o yyro . ' 

Č. i5953. .. . . nař č 218/1936 Č. 17273. 
k pojmu »cena obl1l« podle vlad. .' 'I doby před 

'h V' sjednání pachtovm sm -aUfVy z 1 
p-ropachtovatel, ktery e pn I t' v m že se pachtovné vypočte pod e 
15. červencem 193.5, do~o~l s p~C1 I

yre 
!. k 'illlé dohodě O' snížení ceny 

prodejníc}~ c~n ObilI, pn .ce!ll, vsak rč~dfsl~dst.J 2 vlád. nař. č. 2,18/193?), 
ohi.Jí o ,pnspevky pf.O o~ilnl us!atIV , ~p' o~Ue prode}ních cen obih zmense
má nárok na pachtov-ne ~ypoc eoe 

. ". přispč"ky e 17273. , t nych o recene v· , h v dVl ů viz hesla: ne z a m e s -
place~ p~hledáve~ ~ezal!les.tnanyc , zeme e c 

nanl, zemedelel.,. . h C luwa č 60(1926) viz hesla: 
závazků v rakouskou-hers'kych, k-or~na~ '" U."~ k a ' , 

'd ' stát valecna pUJc . ..., v , 

pOlra .pra vaJ 
. '. • h d' 'skody pO}lste n1 

b 'l y' zakon na ra a , 
Úraz viz hesla: automo I, ov ' 

s m I u v Tl í, Ú r a z o v e. . . v t v 's m I u v II í pro t i ú r a z Ů m 
"" v 'b mí viz heslo' pOJ 1 S e 'n 1 - . , úrazové pOj1Sten1 a o.nen - .. v· t Vn' ú r a z o véd ě 1 (111 c'k e. 

~ ~ dělnické VIZ heslo: pOJ I sel .. t 
. . h I dvokát'11-Í knnclplen . 

Urážlivé výrOky VIZ es o: a ..' d manželči'Ua bydliště v Čechách pravo· 
Určení soudu (§", 28' i:, n·)v: VYS~v~l-l.~ ~~~utí o její žádosti a o žádosti jej!-~? mand platne nepnslusnos-t 1 oz 1k d brovolný -rozvod, jest urcIŤ1 sou 

žeta bydlícího na Slovens u za o 
podie § 28 j. n. Č. 14773. _ 1 dnutí o žádosti nemanželského 
určení místně příslušného s~?du ,k roz'l~l § 16 odst. 2 l. dílčí :Il0V. 

dítěte za určení .~a-]šíh? ;yzl\l1neh
b
o df'~t~ e na Sl~venS:kl.1 a nemanželský 

k Obč zák l'esthze ma zadatel - Y IS e v 166'-59 
.., . 'fl v 15429' srov c . 

otec v historických Z:~lC c. d . 'hi:stori-ck~'ch zemích, tak soud na 
oderpřel ... li pra:vorplatne Jak s~uR v .. cl ti pro svou místní nepřís1uš
Slovensku nebo podkaf!pat~ke , r~~itr:e~a rozhodnutím podle § 28 j. n. 
nost, lze následky odeprelll n,a~ "-;1 I.~Qll Č. 15635. 
a obdobou podle §§ ~2, 0

53 za, . c. ~k'~h státních příslušníků _ v. tu
nemá-li nikdo z manzelu, -:-, ~uz:m~plecmě.nu rozvodu manželství v Jeho 
zemsku obecný soud, neUl _7a os," ;) . _ Ví ustná y tu~emsku a nelz~ vani 
roz~u.ku ~pod]e ~, 15", r?zl. ,zak. _odl~ec !~ 1. ln.; na tom není v nic zmeneno 
určitI mls~ne 'P~ls1usny sou~_ P v 13~/193'O Č. 1-6000; srov. c. 1449, 1534, 
ani předpIsem cl. II, c. 2 zak. c. 
2746, 8930, 10990. ,., t) 

. .od t' . heslo' žal o'b a (zaoos . . 
Určitost žalooot za os t .VIZ v· ,'VV' ud souhlasně rozhodly věcné o meZl
Určovací návrh mezitímní:, tím" ze .llJZSl SOl Y 'ebo formální přípustnost, a dovo

tímnim ur,čova~~~m naNr?U, liztna II {zkOli zahývati Č. 13356; srov. 
laci soud se JIZ nemuze s .au o o a 

Č. 10393. ".' , ' , odle § 3 g) zák. Č. 330/1921 v, mezí~h 
ná'Jez rozhodcI kQmlse, vydany'p v 't't' "'ni' mezitímním urcovaClm . 1 Obec vecne z'vra I 1 ... 40 
Její pravomOCI, ,ne-ze vu v ~ 13356' viz nyní rozh. č. 152 . 
návrhem podle §§ 236, 259 e. f. s. C. , 
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str~·na, dotčená rozhodnutím SI .r" 'v 

ro,~lch, může se domáhati náPr~v~'~'~O ?ra~u v soukromopráv:ních ná 
ne o soudu jen ža,lohau (z 'k ,v vyro II o těchto nárocích v,·, 
?dpůrc,ově žalobě Č. 13'356. a On c. 217/1925), nikoliv námitkamiU ;:a~ 
zalo~fll pr~s,bu o zrušení smlouv :' F ,v 

fo.rme mezlttmního určovacího Y: Oh tlche spo.Jecnosti II e! z e Spojit" 
o v.yt,~lacení -společenského Vkla~~vr(p~!?d)le v § 236 c. -ř. s. se žalob~~ 
meZI lmnÍ určovací návrh t 'k ", , I II ,co 13728, 
~~louvy .~,ájemn~, jest Připus~n;Jl~ů~: ... /dola~oVé ~oložky«, pojaté do 
rese,?a v nejen otazka tIlároku " I 1 ,roz .?dnut~rn o něm ·býti ro _ 
v nemz byl inávrh učině ?a zap aCem naJemneho Pro ten ' z 
S1~OV: Č. 10963. fl, ale 1 pro budoucně splatné .ná'jemné č. J4jO~: 
protI zažalované peněžité pohl dá ' ' 
~évku, ,rk~erá Se zažalova~ou' ~o'~~~ .1~e uplat.n,iti v vzáJemnou pohle_ 
J~e'~62nOa7mltkoll kompensace, nikoli ~e{o.~~ Vtltrpě nes~uvisi 
c, . Zl 1mn m navrhem urcovacím 
~ost~p odvolacího soudu a stran ' 
Ťl~nIm" návrhu, ~.rčovacím (§§ 23'6 r~~odl-h" soud. prvé. st?Hce n mezi~ 
v e c ,n e u:~·ravI1 c. 16531. srov Č '11819 c. r. s.), ktery s·am ne-právem 
rozsuď-kovy vy 'rok J'ímz' ,b' I '. . 
", , Y o rozhodnuto v " " 

ll;CovacIm (§§ 236 259 odst 2'" . e c TII e ,o mezitímním návrhu 
~lhn Mavu, jaký tú byl v d~bě ~y~ ,s.), Jest .poSUz.ovati podle proces-
e, 16718. anI rozsudku soudem prvé stolice 
strany rozepře Se mohou proti v ě ' 
o mezitímním návrhu určovacím b c,n .e.m II rozsu-dkovému roz'hodnutí 
o?eoných předpisů 'll e;h 1 e d í c ~ ramtI ~pravnými P.rostředky podle' 
nar?ku Il"!a plnění již pravoplatně r~z~ t o, ze byl~",o, hlavním žalohním 
vac1m, vyroku r.ozhodnouti věc n" . k~nuvto, a VysSl soudy musí o určo_ 
Plodml~kY vytčené v § 228 c. l. i 1" 1~~r~by}y V' pr'y~ stoH ci tvrzeny 

" .'" s ovena v mzh. Č, 12966. ' c. 8, ŤIm opustena zásada vy-
Urcovacl zaloba viz heslo: 'Ž a I o ob a u. v , 
''úroda: dosud neoddělená úrod . t r,c ° v a C I § 228 c. ř. s. 

vnu '. a les sou,čá'stí ne 't ti ' .. 
, c~ne spravy memůže se státi r d . ,mo;I os a JeJI z'peněžení za 

dovo.eno Jen veřejnou dražbou n&'Oli e]ern, rYb-rz propachtovánírn jet iest 
- 'k zajištění peněŽlité pohledá k' ',v z va ně !Ulky č. 13172. '. . 

záfoVědi odpůrci, aby ze sV~h~ :t:~~ dovoleno prozatímní opatře.ní S'oudni 
úrok ~ es ZPÓS?bilý ke kácení č. 13644, u neproda,j a nedal do zástavy úrodu 

,.?Ve sazby VIZ níže u hesla: úrok 
Úroky viz též hesla: a d v o k a' t (o dm!' 

, o'" k' . e 'u a) m ", , 
~.u J c· a, z a s t a v II í p r á v o. ,a n zel e, spr a v a vn u cell á, 
JIstota pro vedlejší záva . 
o ~ e z e II í žall aby TI a ně viz hZ k Y VIZ heslo: hy pot e k a k a II ční. 
P fl r o z vrh u n e j vy Š š í h o eslo:? n: e z e II 1 žalob y. 
neI1!0yitosti (§ 216 odst iOda~l) Viz heslo: dražba vnucená 
vymahaJící věřitel nemůŽe pov ci ~.X' r. , 
P?hledá'Vky i co do úroků jeZt aOn~a ~ na pod~luŽlníku Uspokojerní 'Vymáhané 
druvky povinnému ani v přÍkazní u:sn;selll Povolujícím zabaveni pohle
~~ l~g7d3dIužník o výši úroků ~y~áh~~~l npe~Kl~áuvkedeny; l]e~ozhoduje, že 

" . . e.v y dovedel soukromé 
m0..zl1o pov;oIiti samostatnou exeku' . 
kUCfl.l~lO titulu, jímž byI přiznán vY'~~~O!~k,o k ~~?"L0~elní úro,ků podle exe
·nou c, 13780, . ajlClmlll verttelt úrok společně s jisti
pokud promlčení úrokťi nev. d' " 
započtením Č. 13853 a 1, ze pohledáv.ka ibyla uplatňována ve 'Spam 
nejde-U a obchodní' jedná,nl 'est 
převyšujících zákonlllOU miru' 51% t:n~ Sl~vens~u k ,platnosti úmluvy úroků 

o re a 'Plsemne formy Č. 13972. 
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nanzenlm uherského min.isterstva Č, 4420 z roku 1918, které bylo zrušeno 
zákonem č. 58}1928, nebylo stanoveno, že je nepla1.ná ústní úmluva a zúro
kování trhové ceny, ktedá podle písemné smlouvy jest splatná v určitý čas, 
a že podle' této smlouvy nelze požadovati zákonný úrok podle rplatnýoh 
,právních předpisu Č. 13972. 
umluvili-li smluvci ve vykonatelném notářském spise splatnost celého dluhu 
i při prodlení dlužníkťi s placením úroků, jejichž platební lhůty byly UTčitě 
smluveny, stačí 'Pro povnlení exekuce, tvrdí-li vymáhající věřitel v exekuč
ním návrhu, že povinní jsou dlužni úroky; povIn.ným ·náleží provésti sporem 
podle § 36 ex. ř. dórkaz o tom, že plnili své závazky, chtějí-li si vymoci za
stavení exekuce č. 14850. 
zákonný nárok na úroky z prodlení při nedodržení platebních lhót ujedna
,nýeh smírem o hlavním dluhu nepomíjí, i když neby.l ve smíru zvláště vytčen 
Č. 14895. 
promlčení úroků zajištěných exekučním právem zástavním v knize -pozem
·kové zMoveň s vy:konatelnou pohledávkou Č • .14981. 
úroky Z o:pozdenia z tej častí pohl'adávky, Iktorá pripadá na účtovanú daň. 
z obratu, možno požadovat' a prisúdiť -len. oda dňa skutQčného zaplatenia 
pohfadávky Č. 15318. • 
z toho, že dlužník nepozastavoval úrokovou ·doložku na fakturách, nelze vy
vozovati jeho souhlas s touto' d01ložkou, ·'ledaže jde o dlouholeté obchodni 
spojení- a dluvnLkovu vědomost, že se při překročení platebních lhót počÍ
tají úroky z prodlení v určité výši ·č. 15609, 
úrokové sazby: předpisy Q. Ú'préWě úrok,ovýc:h sazeb, zejména předpisy zák. 
Č. 44/1933 a vlád. nař. č. 85/1933 jsou předpísy velícího rázu vydané na 
ochranu tuzemSkých dlužníků proti každép1u věřiteli, a to. i proti věřiteU 
cizozemskému č~ 13991. 
má-Ji býti proti tuzemSkému dlužníku v tuzemsku vykonán rozsudek cizo
zemského soudu, musí soud exekuci ,pov1olujicí s hlediska §, 81, č. 2 a 4, 
ex. ř. p.řih1ížeti k tomu, zda není ro'Z-sudkový výrok co do urokové sazby 
a vedlejších poplatku v rozporu s velícími předpisy tuzemského práva, t. j. 
s předpisy zak. č. 44/1933 a vI.d. ,nař. Č. 85/1933, se zřetlem na ustaoo· 
voní §§ 16 a 18 řeč. zák. Č. 13991. 
pokud ,musí ·dlužnLk: obranu, .že rozsudek cizozemského soudu je co do úro
kové sazby v rozpor.u s dílčími předpisy tuzemského práva, up.latniti odpo
rem podle § 83 ex. ř. Č. 13991. 
(vlád. nař.č. 59/1933 a vlád. nař. Č. 238/1935): i pro úroky zavedené 
řečenou vyhláškou platí částečná úroková sleva, ujednaná s ·dlužníkem při 
poskytnutí zá!půjčky jako náhrada za trpění služebnosti č. 15748, 
'kampeličky (raif!eiseruky) ve smyslu § 8, Č. 3 vlád. vyhL Č. 59/1933 a vlád. 
nař. Č. 238/1935 jsou úvěrní Společenstva 'S neomezeným ručením členu, 
jestliže a) .iejich působnost jest omezena na menší obvod (na. jednu nebo 
více sousedních, ve stanovách vyjmenovaných místních obcí), b) závodnf 
podíl nečilní více než 500 Kč (dříve do 31. prosince 1935 50 Kč, c) závodní 
podíly se nezúročí vůbec anebo se nezúročí výše iflež úspo,rné Nklady, d) pře
bytky se přidělují reservnimu fondu (spolkové jistině), na kterém členům 
nenáleží podO, e) iJ)oskytová\ní zápůjček jest omezeno. na vlastní členy' a 
úrokové sazby zápůjček, počítaje v to vedlejší 'Poplatky (režii-ní .příspěvky 
a pod.), činí nejvýš o Ph% vice než úroková sazba úsporných vkladů 
Č. 16413. 
předpisy vlád. ·nař. Č. 238/1935 o úpravě úrokových sazeb se nevztahují na 
úroky přiznané pravo,platnými exekučními tituly (rOZSUdky) č. 16822. 
za dlOl'hodůbou zápfijčku (úvěr) ve smyslu ~ 4, odst. 2 vlád. mf. Č. 23~1 
1935 jest pokládati každou zápfijčku (anuitní iiinou),jež byla .uzavřena, 
buď na dobu alespoň 10 let, anebo lze-li z hospodářského důvodu, pro 
~terý ji dlužník uzav,řel, neb z jiných skuteón.ostí souditi, že jde o zápitjčku 
dlouhodobou Č. 16413. 
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výminka předčasné v' ověd' . 
dl~~hodobos-ti Č. 16413YP 1 nezbavuje dlouhodobou zápCYk 
zvysení sazby o l,6 % ", lJC II povahy 
pokud isou .nu °Y.Jes~ dovoleno LI všech ústavů fd . v míře '25% v:kf:~l uU~~~ŤIUPIOe~ěz.- vIY~ůjčených od pen~ž~~~hoús~:vn~žnictv~ '; 

Úřad katastráln' zenyc 1 c. 16413 tl aspon 
Vyl: ·není -nezákonností b rj I' , v' 
sten a podle sHu'a v, 'h . . ,~~ J. a- 1 vymera oceil.ova-ný 1 o .. 

~~~h katastráln,ímC~ř~d~~~ll o~l~~lnj~~ ?~o.m~!r~J pS-brž 'PO~.J~ PúOJ~~k~dě~~I~ 
p~z:~~~výe~~a~noft~ sdělení ka/t.stJ~áJ.l~lih~! ÚCl~~~l~~ l~~~~etra není ještě 
snráv . es a. p o z e 'll k o v á r e f . 

t'. nt viz ,hesla: po řad .p . o r,m a, .p o zem k o v Ý ú řad 
soudu rava, sp'ravní úřad' . 

,úřední v,v' , vaz a n. o s t 
soud nsskoněmecký viz hes! . , v 

- záznam viz hl' v o, pro hla sen í z a m r t va. 
!Úředníci obecní (sm~::n'f)z ~ a hí e C fl o s t (§ 477, Č. 4 c. ř. s.). 

v V.lZ es'la' pOI'išt V 
, zamestnanci oheco' ' eOj pen'sij''1í pořad ' 

statkovÍ: 'n a b' ,1. v 'p r a v a, 
S .. tatky. yv, clsa_'rských statcích viz heslo'. 

ak císařs'ké 
Jm v~z 'heslo' s t t -k ,. v 

úsporná opatření person~ , (:' 1 ~ r e d 11 í c i-. 
~ tát n Í, žel e z fl ji čr:: í. zak. c. 204/1932) viz hesla: z a m ě s t o a fl c i 

Usedlost střední veHkosti (zák. č. 68/1908 ' 
v pozel?kové knize zapsán 'ak ces. z. z) ~ P?zemky, jež iSOll dosud 
stavebnl par-ce,ly pro jich VYh.1 d o louky,. Jez vsak ,lze zpeněžiti i ja/k 
,~emo,:itostí, .p~třícíc-h do plzůOst~I~~trOloh~; n~l~e vyIou-čiti ze SOll'bor~ 
zen vyn~s 'cele usedlosti pod 1500 K' ~ za 1m ucelem, a,by tím byl sní-
rozhodl_ll 'Pozůstalost' v c. 14118. 
Č, 68/1908 čes. z z ll! s.~u?, ze !P-ozů"stalost jest projednati odl ' 
sta-Ios!ního řízení, 'jd~' oa~l~'a~~I~lechJl pr~ed rozhodnutím účasŤ~kY ep~~' 
1931 c. 15054. .' po e, 41, odst. 2" Ht. g) zák č 100' 
rozhodl_li pozCtsta~ostní soud k ' '. I 

Pl<~t~~, že se posloupnost podle z~~vrčhu68o/~~~8n~nýCh účastníkCt pravo
u!"cI,e pozemky, byla tím otázka v' . ces. z. z nevztahUje na 
fll~keho statku, rozřešena s lkone'č;e tYfO poz~mky nejsou součástí rol
?tazk~ tu znova přezkoumávatI č ~~?4atnostI a dovolací soud nemůže 
1 kdyz JSou tu Co do v' v • • 

nřho výnosu podmínky ~mler~v~~edl~sti ~ vSrše Jejího čistého kata:strál_ 
ZLIstalost pr~}ednati podle řečenéh zak:'k je proo P?~~u~ení. zda jest po
~atel po vnpadě neobstál o za Ona dulezlÍe 1 to že b v·, 
mvestic. č .. 16555; v témž s:r~ stav usedlosti vyžaduií~I nákřalry~~~ 
obsahuje_h platná za' 'j' t ys u c .. 2611. 
v 6 ve us alnoven' V' 

c. 8/1908 čes. z. z., nelze užíti 'e~ ]e~ jSo,u oV .,.rozporu s předpisy zák 
zůs~avitel může uložiti osobě 1 ? pr~dplsu c. 16233; srov. Č, I 1654~ 
po~usta1osti vplatila urč1té v,, t:ter: ma usedlost phpadnouti aby do 
nejsou-lI splněny podm'n' cats Y c', 16233i srov, Č. 12217 ' 
oním 'k 1 Ky S anovene v § I řev 'k ' 

v. za vonem upraveného nen' d "I' , c·v~~,· pro zahájení řízení 
pnpady c. 17109, . ' I ovQ. enn rO-lsmtl Je-ho užití na jiné 
~eJde, o nezákonnost (§ 46 odst " 
lIma,cI cena rolnického statku d''1 2d nesp. :IZ.), byla-li staillovena pře
jkov

t
e!11 pnpadě není potřebí soh~~?e ~u t ~tepráv~nýc.h účastníkÍ1; v ta-

DoS '~!m ,soudem č. 16074. nI a o urcene hodnoty 'Oozůsta-
vudc! zasa-dnu pro určení h d _. . 
~atelovy zájmy tak, aby m~ht~ttb~tatku Je. pfi1!'ěřen-ý ohled na přeji
zan odhadem znalců a vy:áM', re obstatI, .~UIŽ je při tom soud á
ustanov~ni, že přejímací Jena e~~Sío,~~~ nebo)tný:h úč-~stníků Č. 165;5, 
::emknve a 6Onasobe.k daně činžovn' Y mensI nez 70nasobek daně o 
cl. III, zák. č. 4Q/1881 výn . f I (~§ 12, odst. 2, 17 zák. č. 52/r8~9-

, . ml,". ln, c. 18/1884 a § 13 zák. č, 17/1882 
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ř. z.) neplati, určil-li sou-d přejímací cenu po vykonaném odhadu 
Č, 16555. 
v pozůsta.Jostním řízení podle zák. o statcích střední velikosti mohou 
účast-níci, jsou-li svéprávní, sami podle § 29 nel:'p. pat. sepisovati rl 

soudu před:1O'žjti výkazy a podání Cl projednání poztlstalosti č. 14523; 
srov. č. 16074, 10045. 
není zmatečností, pověřil-Ii pozůstalostní soud notáře ja:ko soudního 
komisaře projednáním pozůstalosti pod·Je zákona é. 68/1908 čes, z. z,. 
jsou-li všichni účastníci sVépráv-ní č. 16074; srov. č. 14523. 
nutnou podmínkou předkupního práva podle § 11,· odst. 4 jest, že tu 
.isou spoludědici Č. 15548. 
ustanovení ~ 13, odst. 2 zák. Č. 68/1908 čes. z. z. se týká jen výpočtu 
povinného dílu a, neomezuje soud při určení přejímac1 ceny usedlosti 
Č, 16555, 
není-li již pozůstalý manžel vlastníkem usedlosti, ,která byla Za života 
zůstavit~lova ;ve spoluy'lastnictví obou manželCt, není tu podkladu pro 
projednání pozůstalosti podle zák. č. 68J1908 čes. z. z.; z ~ 14 může 
odvozovati nápadnioké právo jedině pozůstalý manžel Č. 15379. . 
náleží-li rolniCký statek střední velikosti manželům jako' spO'luv-lastní
kúm, z nichž pouze jeden je příslušníkem rolnického stavu (jako když 
se na př. rolník oženil s ženou výdělečně č1nnou, která·i za trvání man
želství vykonává dále své povoIá<nÍ, anebo kdy;ž se r:oJ.nice ,provdala za 
může, jenž nenáleží k selskémul stavu), není zákonné překáŽlky, aby 
neby1a poztlstalost po zemřelém spoluvla.stníku onoho statku, třebaže 
sám nehyl rolníkem, projednána' podle zák. Č. 68/1908 za splnění ostat
ních zákonných podmiinek, jestliže lze _ aspoň dědíciho pozůstalého man
žela - spoluvlas-tníka statku -počítati k selSikému stavú; nevadí a'ni, 
že pozCtstalý manžel (enbo pozůstalá manželka) provozuje zároveň hDS
tinskou živnost, nebyl-li rozsah této živnosti taknvý, aby· jej bylo možno 
pokládati za převládající zálklad jeho hospodářské činnos,ti a za hlavní 
zdroj jeho příjmu, ani to, že byl rolnický statek propachtován, nelze-li 
z dúv,odu, z nichž došlo ,k propachtŮ'vánÍ, usuzO'vati, že se vla-st,ník 
nebo spoluvlastník chtěl trvale v2.dáti zemědělství Č. 17109; srov. č.-8330. 
11654. 
třebaže 'Qylo zástavní právo na nemovitosti, na níž .je poznamenána 
substituce podle zá;kona Č. 68/1908 čes. z, z., vloženo podle dluž-ních 
úpisů se schvalovací doložkou nadp'oručenského sou-du stran nezleti
lého substituta, bez omezení, lze vésti exekuci vn'ucenou draž,bou této 
nemnv,itosti jen, zní-li exekuční titul nejen proti fiduciáři, nýbrž i proti 
substitutu č. 16054; srov: č. 7761, 11526, 1290l. 
nelze vé§'ti exekuci na čekatelské právo, poznm;nena'11é v pozemkové 
knize podle dohoďy dědiců -při projednávání pů'zustalosti (zák. č. 68/ 
1908 čes, z. z.), a ~o ani tehdYJ byl-li povinný odsouzen zaplatiti vy
máhajícímu věřiteli zažalovanou pohledávku pod exekucí na dotčené 
čekatelské právo č. 16284; srov. č. 6192, 11433, 13726, 14376. 

úschova viz heslo: s m li o II v a s c h o v a c í. 
zájemně popsaných svršků (§ 1101 obč. zák); přípustnost rekursu Č. 13809. 
soudní: k eJ{ekučnímu zabavení svršků, jez nejsou v dlužníkově držení, 

byvše -pndle soudního příkazu vzaty do uSG:hováníJ jest zapotřebí svo
lení soudu povolivšího uschování; souhlas není již v pov.olení exekuce 
zabavením uschovávaných svršků; došlo-li k zabavení bez tohoto sou
hlasu, jest osoba, pro niž bylo uschování povoleno, oprávněna si stě
žovati na vý,kon exekuce a domáhati se zrušení e:xekuce Č. 13302. 
soudní zákaz výplaty pojistné jistiny il1erií dotčen jejím' složením II soudu 
Č, 14123. 
nárok povinného na vydání pojistek soudně uschovaných .mt1že býti 
zabaven jen podle § 295 ex. ř,; tím je vykonáno zabavení nároku na 
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,~:ih~~]~J~ii~:;~~t~:rk f:~~:,::~1)~~ť:e n~:~t~ji:~:f~ji~r~~o~~~~td~~! 
use ove, provestJ jen podle § 294 -, ,~ 'k u 'ni 
dlužníku .platily č. 1;B42, ex. r. za! azem pojišťovnám, aby 

Usnesení soudní: d OTU Č e 'OJ viz tam ve 

'lh~ta ~ 'opra:'nému prost~e'dku viz t-amže 
ptr,avvllI mo.c VIZ hesla: rozsudek (§ 411 c ř s)' 
s 1,ZJTIost ViZ tamže .. '. 

~~~~1~r~1~,ž~~u1~:k:prČ~,n~7~\o6~le rek~rs proti,~ usne~ení úře,dn!~a pomocné 
o rekursu rozhodnouti ',b v ,~, sov~du drohe ,stolIce, nem J1'Z oprávněn 
soudu č~ 13185. ' ny fz pnslusI rozhodnutI o rekursu jen rekursnímu 

opominul-Ji v nesporném řízení r k ' , Q. 

:ekurs vyříditi úplně, jest jeho lls~e~~S~~1 zS~~ť v~' ;duvdolaeCh svého usneseni 
e. lOO/19Jl č. 13341. eene po e § 41, odst. 2 z.k. 

. USPOk~~V~~{ právo vi.z heslo: správa v'nucená nemovitosti (§ 104' 

,Úsporná opatřenív personální (z á k. č. 204/1932) vi t 'v hl. v .' 
rozh. c. 14702,), restrikčn' 'k, z ez v

esa . por.ad prava 
okresní státn' 'I I. yza, .on, zamestnanc'l obecní 

• ' 1, ze eZnlc-nl. ' 
ust~'llovenia §§ 12 a 13 zák. Č 204/193'1" . 
sonalnych nevzťahuj·ú Sr!! n 'd Y' ,4} o uspornych opatre:nlach per-
'll 1 a .o poclvne a zaopatrovacie po v·tk kt 

ryc p atenie prevza.J štát (štátny pozemk ' , d) , Zl y, ' 0-

p:ri ~re~zatí vel'kého maJetku pozemkovéh~ °X.y 1~~~6. kup-nou smill-VOU 

~ 13 Vtz heslo: z a m ě s t'n a n c i žel e z nič n í rozh. č. 16290 
§ 25: ustanoveni zák č 204/1932 .. . . 
i když jeho siužebn' . v,: " se vztahUjI 1 -na okresního cestáře 
',ních zaměstnanců s~eJ'~;t~~b~edosahovaly. míry sl~žebních příjmů stát~ 
§ 23 y . rov:uocenne kategone č 14035 

: »verejnopnwními kDrporacem·· . b . . 
platových poměrů podle r~stril ':k JSou 1 .o; c:) pokud jd~ o úpravu 
pomě.r zaměst.nancův k ob' c ~a, o~a, nezalezl lna tom, ze služební 
srov. Č. 15557. CI se zaklada na -soukromé smlouvě Č • .14825; 

v peněžnic~ví (zák. č. 54/1932) viz hesla: b a !fl k 7, v v , . 
v y, z a m es t n a.n c i 'b a 11 k ( ě v, , ), pen e znl, u s t a
len. pen znlch usta'Yů), spořite_ 

úspomá opatření per,soná1:ní (zák >: ?04/1 ., . 
nance hospodářských podniků 'b <;. '~h '" 932 se vztahUJI 1 ;na za měst
ve veřejné,správě viz hes.Jo' r~sefll1~k yC. }55?7; srov. č. 14825. 

Úsporné vklady viz heslo: s pol e č e' n' str '~' C:fl 1 Z ~ ,k o n. 
- c-- náhradní viz ,heslo' poj i š t ě II V. a s a ~ ~ b 'll I aby t o v á. 

ústav peněžní viz hesla· ban·ka·k' '''1 1 penSIJní. 
. - nlZ'Ky vkrl'ad' V" 

ročí, S.polečensťvo v' b'- Ul, pe-n __ ezní ústav, Pf1-
telny, vyrDvnání (§ 13).ro nI a hospodářSké, spoři-
veřejně účtufící (vlád. nař č 87/1918) 

. tl roh I á š e ní.· . viz heslo: z á r tl ční 
- jinak viz heslo: 'p e'n ě ž :fl í úst 
P '" v • a v. 

eusIJnt _ vseobecný viz heslo: p o' j i š t v, . .. , 
sociálně pojišťovací (~3" ,e n I pen Sl J n J. 

:nájemců. ~ 1, c. 3 zak. o ochr. náj.) viz heslo: ochrana 

zemskký" ~ro tChtorl om-~sIné: výkaz ošetřovného vydany' řed,·telstv,'m 
uc-nlm 1 II em c. 13784 není exe-

,~účt?'Vací československý vi~ hesIa: dra ž- b a (§ ?09 ' ) k 
. (-§ 1 ex. ř.). . - ex. r. , exe_ uee 

útraty 

ústavy příplatkové viz heslo: poj i š t ě n í 'P e n s i j 11 í (§ 119). 
- úvěrní viz heslo: ú věr n í úst a v. 
- lidového peněžnictví viz heslo: úro k o v é s a z b y. 
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ústecko· Teplická dráha: b Ý v. z a m ě s t n a n c i viz heslo: z a m ě s t n a 11 c i ž e-
lezil11čnÍ. " 

Ustoupení od smlouvy (§§ 918 a další, 1052 obč. zák. a čl. 355 obeh. zák.) viz 
hesla: smlouva a smlouva kupní. 

Ústředí odborové organisace viz heslo: pod por a v 11 e z a m ě s t n a tl o s t i. 
Ústředna viz heslo: f i I i á 1 k a. 
-Ústřední pojišťovna sociální vi~ heslo: p o.i i š t ě n í s o c i á I n í. 

- svaz zaměstnanců pojišťoven viz heslo: z a m ě s t U a n c i poj i š ť o v e TI. 

- topení viz heslo: top e fl í úst ř e dní. 
Usus fructus viz heslo: po ž í v a Cíp r á v o. 
Ušlý výdělek viz heslo: n á hra d a šok ° d y (§§ 1324, 1325 obč. zák.) . 
útraty viz též hesla: draž<ba vnucená nemovitosti (§ 216, posl. odst. 

ex. ř.), stížnost dovolací ve sporném řízení (§ 528 c. ř. s.). 
j i s t.Q t a pro v e dle j 'š í z á vaz -k y viz hes-Io: h y pot e 'k a k a U ční. 
.p ř i r o z vrh u 'll e j v y Š š í hop o dán í viz heslo: d r"a ž b a v n li cell a 
TI e m o v i t Q.,S t i (§ 216, ,posL odst. ex. ř.). 
omezení ža.lo·by 'na ně viz ,heslo: omeze,ní žaloby. 
o' d rn ě II a a d v o kát a viz heslo: a d v ,o kát. 

nelze uznati vykonate.Jný nárok co do příslušenství (útrat), je-Ii vyko
natehlOst odepříti nároku ve věCi hla~ní č. 13225. 
byla-li při jednotné pohledávce ze zápůjčky, jejímž příslušenstvím jsou 
úroky a útraty soudního řízení, pro čast útrat zahájena samostat.ná 
exekuce a také k vymožení jistiny s příslušenstvím byly povoleny dvě 
exekuce, byla jednotná jinak pohledávka rozložena v několik položek, 
které mají -se zřetelem na vedené e:xekuce určitou samostatnost s hos
podářského 'hlediska a jest tll obdobně užíti předpisů §§ 1415 a 1416 
obč. zák. č. 13273. 
§ 3, písm. f) zák. č. 33/1934 se nevztahuje na útraty sporu jakožt-o 
vedlejší nároky hlav,nÍ pohledávky; byla"'U pro hlavrní :pohledáVlku dražha 
odložena, nemůže :věřitel prováděti dražbu proti zemědělci ani pro ve
dlejší, útratovou pohledávku Č. 13776. 
nezaplatila-Ji finan6ní pr-okuratura útmtovou p.ohledávku, -o jejíž zapla
cení by-Ia upomenuta, ani ve lhůtě .ií pokytnuté, nelze to hodnotiti ji:na1k, 
než že zaplacení odepřela č. 13840. 
bylo-Ii dovolání od-minuto vzhledem k dodatečnému ocenění !předmětu 
sporu odvolacím soudem. jest odrpůrci dovolatelovu p:řisouditi útra-ty 
dovolacího řízení, 'ač neuplatňoi\l'al v dovolací odpovědi nepřípustnost 
dovolání Č. 13879. 
odporuje-li se rozhodnutí ve věci -hlavní, lze -výrok -o útratách napad
nouti jen odvoláním č. 14267. 
,útra.tový nárok může :býti' již před přisoU'ze.ním útrat předmětem práv
níoh jednání Č. 14307. 
útraty odvDlacího říze-ní nelze podřaditi .pod útraty směnečného plate_b
ního ,příkazu, jenž ,by -by.l titulem podle § 1, Č. 2 ex. ř. za podmínek 
§ 371, č-. 2 ex. ř. 'PfO' 'Povolení zajJišťovad exekuce č. 14575. 
při rozhodování o diplomatické záležitosti .po-dané podle čl. 18 haagské 
k-onvence ·0 'Vyhlášení vykonatelnosti soudníhO' rozhodnutí" odsuzujícího 
žalující stranu (lnebo intervenienta) k placen:i útrat, rozhodují jen před
pisy čl. 18 a 19 této konvence a -nemají tu význam ustanovení §§ 2 
a 3 čl. IX. zák. č. 23/Hl28 č. 14578 . 
nález rozhDdčiliO' soudu po-dle § 11, odst. 2 zák' O' poj. smlO'uvě č. 501./ 
1917 O' útratách -není exekučním titulem podle § 1, Č. 16 ex. ř. Č. 15129. 
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útraty sporu o uznam otcovství a placení výživného jsou příslušenstvím 
výživného a lze se též jich domáhati žalobou podle ~ 2 vyživ. zák. č, 4,/ 
1931 Č. 15752·. 
jde vlastně o útratový výrok, když fekursní soud po povolení odkladu 
'exekuce exe&:učním soudem bez jistoty na zá'k11adě excindač·u'í žaloby 
uznal zbytečnost jistoty následkem uznání nároku a rozhodl jen o útrá
tách, uloživ je žalobci, který byl žalován podle ~ 37 ex. ř., a je opravný 
prostředek proti němu vy,!oučen Č. 15824. 
útraty sporu, o ktorých -bol učinený súdcovský výrok teprve po zapo
čatí vyrovlnacieho pokmčovania, nie sú dotknuté vyrovnauí'ffi oč. -15877. 
mělo-li dovolání vytýikající zmatečnost úspěch a nevy-řídil-'li dovolací 
soud věc konečně, jest útraty nižších stolic vzájemně zrušiti, kdežto 
útraty do'Volacího řízení jest vyhraditi dalšímu rozhodnutí ve 'Věci samě 
Č. 15939. 
vykonatelnost usnesení o !povolení exekuce nezávisí v útratovem výr,oku 
na doru,čenÍ příslušného usnesení .povinnému č.- 16380. 

exekuce: rozvrhového řízení viz též 'hes-Io: dražba vll1ucená 
n e m o v i t o -s t i. 
útraty převozu a uschování zabavených svršků nejsou exekuční útraty 
podle § 286, odst. 2 ex. ř. a 'nepožívají jako útraty přednostního oořadí 
Č. 13410. . 
.ie-li pů.'vodním exekuč·ním titulem smě.nečný platební příkaz proti o-sob
ním u dlužníku, ni-koliv proti Ipovinnému, který je jen hypotekámím dluž
níkem a proti němuž se vede jen v této jeho V'Iast,TI.osti exekuce 'podle 
§ 88, posl. odst. ex.' ř., může pro útraty, př.isouzené vymáhajícímu vě
řiteli v této exekuci, býti vedena exekuce jen na nemovitost) která pro 
něho jest zastavena, nikoliv na ostatní jmění dluž,níka Č. 13618. 
spoluvlastní-k, jemuž povolena exekuce podle § 352 e.x, ř., má padle 
§ 74 ex. ř. nárok na Ináhradu útrat exekuční-ho ,návrhu; teprve útraty 
nutné k provedení rozdělení nesou podHníci Č. 13949. 
podlehnuvšímu .poddlužníku, i kdy;ž jím jest stát, jest uložiti náhradu 
úspěšného dovolacího rekursu vymáhajícího vě,řitele č. 14080. 

exekuce berní viz heslo: dra,žba vnucená nemovitosti (§ 216, 
pasl. odst. ex. ř.). 

konkursního řízení: konkursní řízení v Době mezi vyvěšením vyhlášek o pro
hlášení a o zrušení -ko.n:kursu (§ 76 konk. ř.), jest nejen fakticky, nýbrž 
i právně účinné a útraty, tohoto řízení, zejména i útraty správce pod~ 
staty, .jsou skutečné útraty konkursního 'říze'nÍ a platí i o nich předpisy 
konkursního řádu; konkursní řízení nepomíjí o sobě již usnesením re
kursního soudu -o zrušení ,konkursu, nýbrž jest třeba, by byl-o řádně 
zlikvidováno, najmě, aby dlužníkovo jmění, tvořící úpadkovou uodstatu, 
bylo vráceno do jeho správy a aby při tom byla vyřízena i otázka útrat 
kon:kursního řízení; příslušným k této Hkvidaci jsou orgány tohoto· 
řízení, tedy správce podstaty, -konkursní komisař a -konkursní soud 
Č. 1340l. 
útraty' převozu a uschování svršků, patřících do, zvláštní podstaty, jsou 
výdaji na udržování a na Slprávu zvláštní podstaty, tedy ,pohledávkami 
za zvlášt,nÍ podstatou a mají na ni podle § 50, odst. 1 kolUk. ř. před
nostní právo- před právy odděln-~'ch věřitelů, stalo-li ,se zpeněžení zvláštní 
podstaty na :návrh správce podstaty podle §§ 117 až .122 kO.flJk. ř.; 
bylo-li však zpeněžení věcí náležejících do zvláštní .podstaty provedeno 
na návrh oddělných věřitelU, jest z'aprarvW útraty zvláštní správy v před
nostním pořadí .ien z toho, co ;godle § 51, odst. 2 kon:k. ř. zbude ze 
zvláštní podstaty po uspokojení oddělných věřitelů a připadne do spo
lečné :konkursní podstaty Č. 13410. 
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, d taty ;na 'náhradu útrat zpeněžení 
po'řadí ,nároku sprá:vce kOUkt ursn!l (po ~ní odstavec a nikoliv druhý od- r 
a rozdělení zvláštní podsta y P' alp 
stavec § 52 konk. ř., Č. 1413~. ursni ,odstat se ,nevztahují usta
na útratovou pohledavku spra~ce ko~k21O a P211,-- plsl. odst. ex. ř.j ,ro,z: 
novení § 172, ,po~1. odst. .ex~ f. a ~~ slu § 50/ odst. 3 konk. ř. má byh 
hodnutí -konkurstlIh~ k~mIsafe Vde y v d v~:dáním rozvrhového us-ne~ 
vyžádáno e x e'k II c nl m s o u e m pre , 

s.ení Č. 14310. v Mu'e í na útratové pohledávky správce 
§ 50, od~t. 3

d 
ktOtUk. krt'ersa,e s v:~ekulčním prodejem a rozvrhovým řízením 

konkursnI po- s a y, 
'nesourvisí Č. 14310. ! ty 

. k) . heslo' ex e ~k tl cen a pa. 
slehnutí (§i: 167 0!Jč. za. VIZ, . 'bezdúvodné smír, stát. 
trestního řízeni v.iz též hes1la: o b o h'a c. e n I p ro na' r'ok na vrácení 

., d' '1 'ho v raze P , 
příslušnost kra1skeho S?U;tl CI

V
•
l 

ll! dsuzujícího trestního rozsudku za~ 
toho co žalobce 'Po rpravlll mocI:-?, ozu'e li z toho že trestnt 

. plati! státu ,na útratách trestního nzem'd dov' vy)r~u o vině a o trestu 
b l Akem nel'vyššího sou tl ve - 't j' rozsudek' y fOZSUu , ", Y' revisí zrušen a že pak res nt 

a: o souvisejících n~roclch 'illImora?~~y~ m usnesením příslušného soudu 
řízeni proti žalobCI by-lo pmvop a 
zastaveno č. 13448. 

o k . sl ech ;S tra ,no 
Uvážení volné soudu viz -hesla: d u: a z, vy' -

Uvedení v omyl viz heslo: -o myl. , . I I', ř e d e š I Ý s t a V. 
_ v předešlý stav (~ 1323 obč. zak.) VIZ ':S. o. P

lo 
a <Já (§ 18) 

Uveřejněni odvolání rozsudku viz heslo: s o u t e z ne I , • 

úvěr viz hesla: h y pot e k a, zá IP ft 1 ~ k ak Č'll í z á s t a v 'll í ,p r á v o. 
Úrv'ěrní hy;poteka viz hesla: h Y -p o t e, a ' a tl ' , 

I . t . heslo' pen ě ž fl í úst a v y. 'v k' 
úvěrní spoecensva /VIZ . v ' obni a hospodars e, 

_ _ jinak viz h~sla,,:. ~ p ,o 1 e c e:fl s t v o v y r 
Ú '1' o' k y, z a p II 1 c k a.: ,v, "c'ho výhod čl. III min. nař. ze 

U'stav' ani zástavní právo spOlkU., POZ1V':],l ld' < 4 za'k ze dne 23. května 
• v,. v 110 v z po pnpa e ~ ". v 

dne 28. rt}na 1865, ,co r.",'" nedopo1.tštějícím podle § 37 ex. r. 
1885, Č. 48 ř. z., ~nep,:tří 'k 1r~v~~{ v době zabavení věcí jejich drži-
výkon exekuce, trebaze spo e ) 
tc1em č. 14011. . 

úV,ěrová. 
pro pozusta!lo'stní inventář ,úvěrová hypotelm viz heslo: hy P o,~ e, k a 

Uzávěrka: () podílu veřejného. spolec?tka 
i n v e ,n t á ř 'P o z ů s t a lOS t n 1. ,.' r 

I dek pro u.znaTIJ, sml. 
Uznání viz též 'hesla: o my, .r o zs.u 'v 1 k' 

vjz heslo: 

_ otcovstvi viz he~lo: 'Ů~ec ne.ma<n<;;~~, s ({'1396 obč. zák.). 
a postup pohledavky VIZ heslO.! ? Q; í (gřer,lišení ~ 1497 obč. zák.). 
a promlčeni viz heslo: .p.r o m ce, , . 

dek pro uz man !. a spor viz heslo: r o z s u ,cl ' 1 (odměna) rozh. č. 14096. . . 
účtu viz heslo: 15m I o u v a o 1. o, v .lobnímu nároku "učiní-li Je] 

:k závaznosti projevu? pO,dr?~ell1 ~r~ z:e nevyžaduje, aby byl přijat 
strana při ro:ku za pr~lednava~l ~ydá~í roz,sudku pro uznání Č. 13258" 
odpu:rcem ~nt aby odpurce, navr;-- abnímu nároku, uNněný při roku za 
platný pr,olev -o podl"'~'~ell1 se ,zaáči.fllně odvolati č. 13258. 
,jednání o sporu, nemuz~ st;~na lze jednostranně ustoupitLč. 14209. 
uznání jest smlouvou, o .n~z ne, "t 1 směnky že má směnku přl-

dluhu: jestli.že příjemce po ... ?znaf!1en~ ~o~i~Ú~vání směnky a sta:novil osob~ 
jemcem podepsanou, urct:I z'P~so .", :nenamítnuv nervy-placenl 
'domiciliáta bez jakékol~v. vyh-r~dk' Z~lT~f! domiciliát jako· .příjemcúv 
směnečné valuty nebo zamk smen y, y 
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zmocněnec směnecne zmocněn, aby jako jeho orgán směnku platil, a 
byla tím bezvýhradně uznána -platnost i splatnost směnky; uznání to 
jest nejen doz,náním skutečnosti, ale má i povahu disposice o právním 
poměru a má pravotvorný účinek č. 13722. 
není-li starosta společenstva (zák. č. 70)1873 ř. z.) podle stanov opráv .... 
ně,n sjednati zápůjóku pro společenstvo bez zvláštního schválení va,lné 
hromady společenstevnÍ, může se i u zná II í zápůjčky státi zásvazně 
pro společenstvo jen schválením valné hromady č. 14095; srov. č. 7140. 
při smlouvě c dílo je úplata dodatečně ujednána tím, že podnika:tel zaslal 
účet objednateli, jenž jej uznal a vyúčtova:nou cenu bezvýhradně za_ 
platil Č. 14096. 
směnečná pohledávka proti vyrovnacímu dlužníku, zaniklá nucen5rm vy
rovnáním a zaplacením vyrovnací kvóty, neo·živne, uznal-Ii ji vyrov_ 
nací dluž,nik po pravoplatném vyrovnání bez směnečné formy Č •. 15754. 
uz.nání pohledávky hlavním dlužníkem po projití promlčecí lhůty ne
odnímá rukojmímu mnžnost, aby on sám namítl promlče,ní pohledávky 
Č. 15905. 
uznání pohledá'vkY vyrovnávacím správcem ve vyrovnávacím řízeni, 
Ikteré .předcházelo konkursu, nemá právní účinek v konkursním řízení, 
v němž musi Ibýti přihlášená pohledávka zkoumána znova; v takovém 
případě jest uznáni pouhou skutečností, nikoli novým samostatným 
právním důvodem zavazovacím Č. 16213. 

Užívání (§ 504 obč. zák.): služebnost užívání nelze postou,oiti Č. 14059; stejně 
Č. 11565, 6606, 6325. 
užívací právo k rodinné hrobce na obecním hřbitově nelze pokládati za uží
vací právo soukromoprávní povahy (§ 504 obč. záJe) a nelze na ně vésti 
exekuci ani je pojmouti do konlkursní podstaty č. 17261; sr·ov. č. 10379. 
podle §§ 33 a dal. ex. ř. lze vésti exekuci zabavením a vnucenou správou' 
držeb-nich a užívadch práv kupitele nemovitosti, který se ujal držby knihovně 
mu ještě .nepřipsané nemovitosti, hospodaří na mí a here z ní bez omezení 
na ISVOU osobní -potřebu užitky Č. 16517. 

Vada díla viz heslo: sml o II v a o dílo (§ 1167 obč. zák.). 
formální viz hesla: oprava podle §§ 84, 85 c. ř. S., stížnost. 
rozhodčího'řízení (výroku) viz heslo: rozhodčí soud. 
nzení v.iz hesla:. d ov o 1 áu í, kl i-d ří zeni, od vol á n í. 
testamentu a přidělení úlOhy žalobce .přihlásivšímu se z n.ěho dědici viz heslo; 
pozůstalost (§§ 125, 126 nesp. pat.). 
vě~ (zboží) viz heslo: správa pro vady. 
- podá-li vymáhajíd věřitel exekuční návrh ,pod bývalým jménem !kupec-

!kým, .ide jen o nesprávné označení, jež lze vždy odstraniti č, 14203, 
Vadium v.iz heslo: dra-ž'~a vnucená nemovitosN (§§ 154, 155 ex. ř.). 

Vadná povaha motorového vozidla v,jz heslO': a u t o mobil o v Ý z á k o n. 
Válec parní silniční viz hesla: náhrada škody ('Okres), pořad .prá'va. 
Válečná pololetí viz heslo: z a mě s tn a.n ci žel e zn i 'čnÍ. 
Válečné půjčky: povinnost, uložená v § 15 zák. č. 216/1924 (o konečlflej úprave 

rakúskych a uhors-kých válečných póžičiek) zálož.nému (č. »zásta'Vnímu«) 
veritel'ovi, nenastáva irpso i-ure, ale je len rubom tamtiež stanoveného 
korešpondujúceho práva záložného dlžníka, ktorý má podmienky tejto veri
tel'ovej povinnosti spasobom v § 17, odst. 1 ciŤ. zák. llvederným rpreukázať 
a tedy tento svoj nárok up.Jatnrit' Č. 15132. 

Váleční poškozena: exekuční výsady, stanovené v § 36 zák. č. 142/1920, nelze 
užíti na příjem z trafiky udělené válečnému poškozenci podle § 4 zák, 
Č. 13348. 
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v t' s r o akciové spolku viz 
Valná hromada dru~stva, spol,edcvnl?s lé a' h~srpodářské, společ-

hesla: 5rpolecenstvo vy e K.OV, k 
t S ,polečnost akclova, spole ' n o s s r. O., 

Va10risace viz heslo: m ě -n a. , 
valuta viz hesla: měn a, poj i š t ě!fl í sml uvv,zn ~eslo: o b o h a c e 111 í bez d ll

_ cizí ve smyslu vlád. nař. Č. 113/1919) 
vod n é rozh. Č. 13297. 

Valutové doložky viz heslo: 'ffi ě II a. . l' b c h o d'll i IP o m o cen í ci, 
Vánoční příspěvek, remunerace a vpod. VIZ I.les a. o 

r emu ofl e,r a c e, z,~ mve sl ~E/~~,..,~ l'se nevztahuje na remuneraci. byl~li 
ustanovem § 1 O ~a . _, c. v " ,.) • o uzavřenou dříve, než byl va
nárok na ni zalozen sluzebm ~mIouv ~ 'k v 144/1930 přiznán 
noční příspěvek státním zamestnancum za. c. 

č. 13577. . '. kl d tik' služby ve »Státním _nakladatelství 
remunerace b]emmka na a a e s e 
v Praze č. 13987. . ' 'd 't exekuce' exe-.. "t t· není samostatnvm pre me em , 

Várečné právo: spoJene 5· nemovl ?S 1 "., vdl předpokládá právo 
kuce na »jiná majetková prava«y po~l~-t ~~~,3~ ~'e~~~tel~é tedy ve prospěch 
,aspoň co do výkonu samostatne zCIZl e y e ~. 
třetí osoby zpeněžitelné Č. 14376; srov. c(.§39~l8 ř s )v.iz heslo: r o z-

Vázanost soudu: t r e s t ním r o z s II d ~ e m c. . . 
s ~ d e. k ~ r e .s t n í, \§ 26~ ~·mr. d~~~zova:ním pri zisťovaní, aké právne 
sud me Je v.lazany orrna? .. 16895 
pravidlá ,plaha v cudzom st~te. c. tVeb s . b~la rozhodnutím nejvyššího 
v 1 a s tni m r o z hod ;tI ~ t t m. ~eli.~ové 've Vala!;ském Meziříčí způ
soudu přiznána Zemske s~ole g~ , to rozhodnutí~ soud vázán, změ
sobi1ost býti stra~.ou roz,epr,e, nt ent r~~odny' pro řešení této otázky od 
nil-li se skutkovy a pravlll s av ... 
doby, kdy b~10 .vY,dán~ ono rozho~n~Ťl ~~i 1~8;~atek podle § 477, Č. 9 
n.ejde o porusem predplsu § 4}6 c. 'd 'k' ( . r k) J'icného znění než jak 

ř s vydal li soud písem-ne rozSU e vy Ů' , ' k 

h~~~;;~:tntr:'~~~I~~'ej~~~iŽ: v~~~a 0taP~~~O~o~~~~~~ěn~s~í:l~~é':n r~~~ 
notoveni rozsu~ku n.a'Pr~vena ~" ~~5J ě ci: i odvolací soud jest vázán 
·r o z hod n u t t m. S o u u v : .', ra,covní ory, jímž bylo roz
usnesením okr~~111h.? ~oudku, .Dddd~l~,ll1o pržoal~bě je s;grné oddělení téhož 
hodnuto, že pnslusnym, Je naJ ,I 

soudu -č; 14791. v , ." ž b I zamítnut návrh povinného na 
usnesemm exekucmho soudu, .JIm 251 yy 6 ř je soud vázán při vy
vyloučení věci z exekuce porle ffi., 't~h07 ~itv~du nebyly-li uplatněny 
~~~~í ~~~~~~~~tv~~~:oad;Jjí~yc:~~t, že jde o vÚi uvedené v ~ 251, 

Č. 6 ex. ř. t. 1?006. . ji n é věc i. přenechal-li správce kon-
r o z hod n utl m s o ~ Q U ': • nárok ~e smyslu § 6 konk. ř., jest 
kUflsní pod~taty úpadc~ I upl~tno~~~~ procesní soudce 'vázán usnesením 

~:~:~i.~u!;~11~~~oě Ss~~I~~~~i.::;ť!t.~;~ :s~~~~~:h~ ~~~~V~~í 1!!~~: 
lované poh!edáv~y .př}káza:né ~ vybáam, c~el~2~~ mezi obcí a státním 
pravoplatn,y z~~-lltallcl :,oz~udekd ~~ a~Yúřad ~omáhal dodržení dohody 
pozemkovym ura-dem,' ]lmz se . o ~e~y Y obce v němž se obec 

~o~~~ě, u~~~~7e vY:St~~~:~ ~e~~~~~~é~~I~~~~emkU,' nabyl-Ii člen ten 
. k ,,' 'ed prvým sporem c. 16158. 

o~ecntho, P?,z~m u liZ ~~ daného o žalobě postupníka proti postou-
~~~é~:~~~~rk~l,r~~~po~' pVZstupníka proti postupiteli z důvodu správy 

Č. 16216. 
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přiznává-li se vykonatelnost cizozemským ná.Iezům, jsou tuzemské 
soudy vázány rozsudky cizozemského soudu, ať jde o rozsudek vyho_ 
vující žalobě, či o ,rozsudek žalobu zamítající č. 16216. 
r o z 11 o d TI II t i II -ll. S. s.: v meritótnom rozhodnutí Nejvyššieho správ
neho súdu obsiahnutý je vždy aj výrok pod!'a § 4 zák. Č. 217/1925 (pr. 
abčianske súdy závawý), že nárok je verej-noprávny Č. 17117. 
r o z hod II II tí m spr á v .fl í h o ú řad ll: súdy sú oprávnené preskú
mať nálezy administratívnych úradov po for m á ln e j stránke, najma 
či ieh úrad vydal v -medziach svojej pravomoci č. 15983; srov. Č. 2198, 
4690, 5714. 
správnost důvodů, o něž se -rozhodnutí správ.ního úřadu opírá. nepod_ 
-léhá přezku mu soudu, -nýbrž -rozhodující jest výrok rozhodnutí správního 
úřadu Č. 16696. 
má-Ii rozhodnutí sprá'Vního úřadu býti podkladem soudÍúho ,rozhodnutí, 
musí výrok sorávního úřadu býti jalsný a ·nesmí zavdati příčtnu k po-
chybnostem 'Ů jehO výkladu č. 16696. 
pokud je soud vázán pravoplatným s,právním a,ktem, jímž vysloveno 
věcné ručení nemovitosti za příslušnou část dávky z majetku dřívěj
šího vlastníka nemovitosti č. 14440. 
-uznaJy-li správní úřady nadříze:né obci pravopla'ině v opravném řízení 
o ,bezdůvodnosti námitky neplatnosti podle ~ 5 zák. č. 76/1919, nelze 
k ní !přihlížeti ve spnmém řízení soudním ,č. 16158'. 
rozhodnutí admknistratívného úradu, ktorým bola vyrieknutá zodpoved
nnsť Istarostu a pokladníka obce za škodu, ktorá vznikla obci ukradnu
tím peňazí, prechovávaných v jej, pokladnici, hod maly byť podl'a admi
nistrativnych rp,redpisov uložené u peňažného ústavu, "Oie je rozhodnutím 
podl'a § 5, odst. 5 zák. č. 329/1921, závazným pre súdy Č, 167t17, 
všeobecný výrok administrativneho úradu o povinnosti k ná'hrade škody 
»členov obeoného zastupitelstva« nie je výrokom, vydaným proti indivi
duálne určenej osobe v smysle § 5, odst. 4 zák. č. 329/1921 a nehodí 
5a v,6bec :na to, aby súd -na jeho základe podl'a odst. 5 cit. § 5 mohnI 
po'kmóovať Č. 16897. 

.... r o z hod 'll U t i m pen s, Ú '5 t a v ll: uznal-li pensijní ústav, aniž jeho 
výmčry byly napadeny opravnými prostředky, zaměstnance za zaměst
,nrunce povinnému pOjištění podléhajícího a přiznal-li mu důsledkem toho 
zaopatřovací dťtohod- podle příslušných zá'konťt, 'Váže toto lf071Iodmutí 
i soudy při řešeni otázky, zda ·na duchod zaměstnance I}Jbtí ustanovení 
§ 1'18, odst. 2 zák. ř. 26/1929 a zda zaměstnavatel není oprávněn si 
za-počÍrSti na své smluvni _plnění stanovené v pensiJním dekretu částku, 
o kterou byl důchvd zaměstnance podle § 177 zák. Č. 2íj/1929 zvýšen 
č. 13673; S"OV. (co do vázanosti a ,přezkumu)č. 2198, 2222., 5804. 
soudy jrsou vázány rpravoplatnými výměry správních Uřadů, že zaměst
'nanec nepodléhá pojistné povinnosti Č, 15290. 
riadny súd nie je povolaný preskúmať správnost' výmeru ».oradovne 
Všeobecného. 'penzijného ústavu«, ktorým bol zamietnutý nárok zamest
nanca na' invalídny ,d6chod0k č. 14914, 
prihlásením zamestnanca 'k poisten1u podl'a vlád. nař, Č, 16/1923 a pri
jatím ho k poisteniu Všeob. penz. ústavom je otáz,ka .povinnosti k pen
zij'llému ,poisteniu - pokial' sa tý:ka doby, na ktorú Ba prihlásenie a 
prijatie vzťahova.lo - i pre súďy závazne vyriešená Č, 15070. 
otázku, či bol zamestnanec k -za:mestnavatel'ovi v služebnom pomere, 
podIie-hajúcom ,penzi}nému poisteniu, rieší súd v spore o náhradu škody, 
vzniklej z porušenia prihlasovacej povinnosti, samostatne' ako otázku 
prejudiciálnu, ak o nej ešte nebolo rozhodnuté p.mvoplatným výmerom 
,uositel'a poistenia-; nie je však vylúčené, aby 5a strany obrátily o rOZ
hodnutie o tom, či zamestnanec _podliehal penzijnému poisteniu, na no
sitel'a poistenia, aj ked' už poistný prípad ,nastal; ked' sa tak stale;>, je 
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. ., . t . o tom či za-mestnanec pod-
pravoplatné rozhodnu,tte ~osltela p01~ ema t," . re súd závazné 
lieha! ,penzijnému pOlstenm alebo me, pre s raoy aj P 

-č. 1-6246. . , ' ' kúmavať či úradovne Všeobecného 
riadne súdy me Sll o.~ra~neln~ťPres ávne z~účtoV'aly na běžné poistné 
penzijného ústavu pntate pa y spr 
aIe~o na ,~~d~or:l~tky ~. ;6~~,~' k v dání výměru o pensijní pojistné po
nositel pOlIstem Jest opra;, ') rk ~ 26/1929) i po skončení služeb-
. ť (§ 84 odst 6 plsm c za. c. . Vlunos 1. , ",. t·' p'rl'padu a soudy jsou takovym p.ravo-

. 'ho 'poměru nebo po pOl'<s nem ' , " y 16848 m , ~ , ., t ' povinnosti vazaoy c. . platným vymerem v otazce .pOJlS ne I " ., y ~ 
" "išt'ov,ny delnlcke, po prl-

rozhodnutlm urazo},e pOJ duo soud 'est vázán rozhodnu
padě je.iiho""rozho'~'C,lh? ~o·~e 0'1 ,odni'k~vý úraz· její rozhod
tím úrazové pOJlsťov!1Y d~l~'lcke, ze l. ; ú~azového důch~du 'pojištěnci 
nutí o tom jest ~patrovaŤ1 1 9V8; vr~~n~Ú)2 4627 976, 5336. 
Č. 14749; sroV, c, 11986, 12, , ',';, ·išt'ovny děl-

, " ''I zem rozhodčího soudu urazove POl "k 
soud n e nI vaza-n ~a e, ' . , ,y vy' dělečná schopnost pos 0-
nické v otázce, do jaike filry lest smze,na 
zeného č. i 604,3, k ,y d u. příděl po-zemku státním pozem
r o z hod 'll Utl m 'P' o zem ' u r a .' Yd YI t ') je -právním aktem, 
kovým úřadem (l~y~í minis~er~tvem ;erne : ~iJ~lenému ozem'ku i bez 
jímž přídělce nabyva ,vlalstkm~kehobPra~~~n~~o odevzdá~í; totéž plati, 
vkladu do pozemkovych .nt a ez y' Y ku 'edné osobě opra
bylo'-li původní my-Iné r~zh9.',~~'ť,t! 'D:i,~~~~~:lp~~Z~~ZkUl nabytí vlastnictví 
veno tak, že se pozeme "pn t e uJeh j -dující' Jen opravené rozhodnutí a 
k p-řLdělenén:,u po~e:nku Y les roz o 
soudy jsou 11m :vaz8:ny ~,' ~685~. i) fl á I e z Y' viz _též heslo: z a
k ár'n Ý mi ~dl s.'c ly l'1hne~l~~ lZ~ měst n anc'i žel ez nič n í. 
měst'nanc.1 zelmena ' '. OY d 

'. •• y vlád nař č 113/1926 ,nemuze sou 
ani za účinnostI zak .. ;, ~03,/1,926 ~ cÚsciplin~I!lliho ~álezu proti zaměst-
přez,koumávati matenalnl spravnos y , ,- ,Y" 13340 
nanci (kancelářskému ofida'lltu) ve verelne. Ispr~ve, c:,v Ů' 'soukrpmo-

zákona, ,č, 21?,!} 926 ,nelz1, yu~~k nerf~~i~~~~-Il,nr{:žvn~~u~~tladě předpisů 
prá~ní~h, n~roc!~h ~ance ~~' ~ l~ ,orním' n~lezem uznal v mezích § 52 
disclplmar:mm nzemrn a .ISC1!p ma "e' y 13340 
vlád. na,ř. Č. 113/1926 .na .. Ieho prorpus 7nl c; ... d ~eV'adí že lllenÍ ve 
platností disdpl.~nárního nálezu správm~o ~r~ u , ~ ~ 13340 

I "§ 68 a 71 na'ř, ,č, 8/1928 o:macen la' o vymer c, . 
smyg II ~. . . , , 'I d" disciplinární kD-
soudy m~oho. u; Přez,~ouma(tiddi~cWhndi~~~pn~á~~i v~o~i~í) jen po fo [-
misí tabakove tovaruy o vo aCl 
mální st,ránce ~, 14Jl80, 'k č 147/1933 -nemohou býti přezkou
kár.n-é nález,y, .vydane 'pO'. e zaf onamá ln í aifl'{ p o věc nést r á:n c e; 
mány řádnY!l:l s?'lidy a u

d
: 'P o I o ~u dorvoditi anri ze zákona Č. 217/1925 

příslušnost ra-dnych sou II ne ze 
Č, 15144. ,y Y k 'vati jen po for m á -l n i stránce kárné 
soudy jsou .Qi~ra,vn~ny -p~ezo oum~ želez:ničnÍ'm zaměstnancům, nejde-li 
nálezy disc1phna,nOI,ch s . .?~u ,~ro 1 Y 147/1933 Č, 1528S. 
o .případy u.p~a'Vey~e z;last .zakone~5~~nov~nému obecnímu úízenci ne
v discipliná:nlf~, :lzem protI trvalezák ,č 15/1914 č. 13485, 
lze obdobne uzlÍ! § 105, odst. 2 . . , , d· . Unární komise 

, ..... 't 1 tv není závazné usnesem I-SClp' , 
pro obec-Ol zaS~Ulpl e ~ ,,o ,v y 483}1920 o tom, jaký disciplinárm trest 
podle § 8, odst. 2 v~~d. nar. c". ' 13485 
má býti obe,onímu znzenCl ulozen c., b c,~iho zastupite-lstva jímž byl 
napadl-li zaměstnanec ~ o~,ce us~es~nl ,~():adem pro 'neplatno~t, nemůže 
ze služ~b ~hce propyst;n, k s.pra:v;t:;n~sti tohoto usnesení, dokud o tom 
se domahah 'na soude prez~ umll I tností pořadem spráV'ním č. 15154. 
nebylo rozhodnuto s konecnou .p a ti1 

Oeneralnt rejstříkY civilní. 
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v l~árn:ýc1~. :rě~_ec~ proti dělnikúm a zřízencům p r a ž s k é obce rozho
dllJe dlsclplmarm komise k o -n e č n Ý m způsobem Č. 15538. 
soudy TI e m o h o u přezkoum.ávati po věc n é stránce disciplinární ná
le.z~ vy?ané ~ro!i obecním úředníkúm, ustanoveným u obce podle .před
PISU vlad. nar. c. 113/1926 Č. 15559. 
vládní komisař jest oprávněn k vydání propouštěcího nálezu Č. 15559 
v á z a, 'll o s t s o II d ú d i s c i p I i.fl. nálezy vydanými proti definiti'Vní~ 
obec-mm zaměstnancům po hm o t n é s' t rán C e Č. 15774. 
oprávně-ní soudú k přezkumu 'kárných -nálezů proti zaměstnancům spo
řltelny' po formální i věc n é stránce Č. 15743, 

Vazba: není důvodem pw zrušení vaz,by podle § 365 ex. ř, odpírá-li uvězněný 
dlužník pnjÍmati potravu Č. 13513. ' 

Včasnost 'Viz hesla: d o vol á:ll í 'I h ů t a o d vol á.ll í spr á v a .p r o vad y 
stížnost. '" , 

Včítání poštovní dopravy d o I h ů t y viz heslo: I h ů t a (§ 89 o r g. z á k.). 
Vdova viz též hesla: pojištění pe'nsijní zaměstnanci obecní že-

lezničnÍ. ' , 
§ 56, odst. 4 žirvn. ř. o právu zůstavitelovy vdovy provozovati dále živnost 
p~ ze'f!lřelém manželovi na jeho ,živnostenský list nebo korncesi neomezuje 
zust~vltele v jeho právu nakládati se žhl;nostenským podnikem na případ 
,smrtI ~ ,nebráni, aby tehda, pořídil-li zůstavitel o onom podniku, byl podnik 
t~,~ pOl'a!, do pŮ'z~sta:lo.stníh~ s?u:pis~ v obe~né -hodn9tě, kterou spoluurčují 
tez pon;e.ry podnlku, JalkJ lmeno zavodu, Jeho povest, okruh zakaznictva 
a pod. c. 16371; srov. Č. 10749. 
pozftstalá vdova provozujici podle § 56 živn-. ř. vdovským právem zůsta
vitelorvu živnost, ručí za dluhy, související s převzatým podnikem jestliže 
převzala podstatnou část zůstavitelových aktiv zpŮ1sobem zaručujlcim po
kračování provozu dotčeného podniku Č. 16939. 

Vdovská pense viz hesla: z a měst 11 a nci ob e c 11 í, žel e zni čn í. 
Vedení elektrické viz hesla: elek tr i c·ké ve den i elek tri c k Ý pod n i k 

ele'ktr-isace venkova. ' ~' 
Vedlejš! interve~ce viz heslo: inte,rvence vedleJŠí. 
~ umluvy VIZ -heslo: smlouv'a kupní. 

závazky viz hesla: dražba vnuce-ná 'nemovitosti (§ 216, p.osl. 
odst. ex. ř.), hypoteka kauční úroky útraty, zástavní 
p r á v o. ,- , 

závod viz heslo: f.i 1 i á I k a.. 
Vedoucí pOjišťovna viz heslo: poj i š t ě,n í s m I u v n i ,roz-h. Č. 13499, 13500. 
Velká provozov:na viz heslo: ochrana nájemníků. 
Verse viz heslo: ž a Job a (žalobní žádost). 

, Versi" in rent (§ 1041 obč. zák.) viz též rozh. Č. 14984, 15511, 15612. 
~ - tomu, kdo vykonal opravy věci na ohjednávku' jejího držitele a uži

vatele, népřísluší nárok lila ,náhradu :hodnoty těcihto oprav proti pro
dateli věci, :který si' k ní vyhradH vlastnické právo až do zapla,cení 
kupní cenly Č. 13790. 
náhrady podle §§ 1037, 1041 o!bč. zá'ic se n~einůže domáhati :na ob c i 
pO'dnikatel, :který provedl dilo bez platného; usnesení obce. ,č~ 14660; 
srov. Č. 11559, 7867, 14684 (důvody). 
podmínkou předpisu ,§- 1041 obč. zák: jest, že ;bylo upotřebeno cizí 
vě'ci k užitku, jiného, P,ř.j .černi ten, kdo byl tím -na svém majetku zkrá
cen, neměl úmy,g,l jednati ve prospěch toho, komu se z jeho jednání 
dostalo prospěchu ať již. 'Přímo, ať nepřímo skrze třetí osobu ,č. 15634. 
by·lo-li upotřeben-o stavebního dříví-'_k stavbě ,domu, -je-ho'ž uživatelem 
nebyL ,vlastník, nýbrž ji'ná osoba, hy,lo upotřebeno stavebního dříví ve 
prospěch -toho, kdo .jes.t' porvinen hraditi náklady udržování domu v uži
vatelném stavu Č. 15634. 
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nárok na náhradu za použitie veci ne'Pr~g.lúcha jej býva!ému vlasŤ~íko'Vi, 
ked' tento vec predal a kupitel'ovi odovzdal, a k u -p 1 tel' pouZIl vec 
v :prospech tretej osoby (ve!sio in rem) vč .. 1491];, v' o y 

nárok podle §- 1041 obč. zak. se promlcu]e v radne rpromlcecl ~~ute 
(§ 1479 obč. zák.) , třebas šlo j.inak o náhradu za. d,?daný matenal a 
řemeslnioké práce Č. 16492; srov. č. 10899; srov. I c. 14006 a 15113 
u hesla: n á k I a d pod I e § 1042 {) b č. zák. 
je-li vlastnici soudně zabavené uschuvané věd třetí osoba I,la exekuč
ním řízení nezúčastně,ná nemŮže se 'na ní soudem ustanoveny schovatel 
domáhati náhrady vyn~ložen)'ch nákladů na onu věc ani podle § 1041 
obč. zák. č. 16669. 
podveden~r by se mohl p.odl~ § 1041 o;bč. ~ák. domá?a}i ~áhrady na 
tom kdo není sice spoluvmmkem -trestneho Cinu, ale vedeJ, ze byly pe
l1íz~ -podvodně vylákány, a přes to jich pro sebe ,použil Č. 17093; srov. 
Č. 10151. 

Věc hmotná vi-z heslo: společenstvo výdělkové a ho,s'pod~řské. 
hromadná viz hesla: o d p ů r č i 11 á r o k, IP řev o dvl a s tp I C t v I; • , 

~ <rozsouzená, zahájená v-iz hesla: r o z e pře roz s o u z e n a, z a haJ e n a. 
_ zastupitehtá viz :heslo: a k c i e. 

Věci bagatelní viz heslo: .fl e pat r n é v e c 1. 

feriá1ní viz heslo: p ráz dni 'll y S o II d.fl í. 
kostelní viz heslo: nabytí vla.stnictvÍ (§ 367 obč.'zák.). 
vnesené viz hesla: smlouva scIlovací, zástavní právo zá

ko,nné. 
VěCná nepříslušnost viz heslo: pří $I j' II Š ll' o s t. 
Veře.iná cesta viz heslo: ž a lob a z, á I? Ů r č í (§ 523 obč. zák.). 

nemocnice viz heslo: n e moc n J c e. . 
obchOdní spole,čnost viz heslo: s p o leč 'n o s t v e ř e j n á o 0, c hod n 1 

(čl. 85 a dal. obch. zák.). • ' . ' 
..-----J vyhláška (edikt) viz hesla: drazba v,nucena nemOVitOsti, ko.n-

kurs vyrovnání. 
Veřejné dávky viz hesla: dražba vI:ucená nem,ovitosti, zákaz zatí-

ženL ' k'h . 
knihy viz hesla: f oj -r m a, k /fl. i h a" P o zem k o v a, n lOV n 1 p 0-

známky, rejsHík obc-hodn~, řád. .' y 

orgány viz heslo-: dražba vnucena nemovltostt (§ 172 ex. r.). 

Veřejnoprávní nároky vi-z heslo: po řad p r á va. y • ' 

Veřejný konkurs podle zák č. 16/1926 viz ~eslo zamestnan~1 o,becnl. 
__ o statek viz též hes.Ja- ryb o lov, s I II Ž e: b!ll o s t, vy? r z e nI., 
_ ~ nepřípustnost po-řadu práva, _ domáháno-li se íl1,a ObCl. ~v čecha,ch), a?y 

učinila zase veřejně -přístupnou část veřej:11~, cesty, Jez byla usnesen~m 
obecního zastupitelstva pro'hlá~e:~a z~ ne,pn~tll.pnoll, a aby ·nahradl.la 
škodu způsobenou zrušením vere].nosti cesty c. 13420. 

Věno a o d p ů r čín á r Q k viz tam ž e. , 
lze je z,říditi i lako hypotekární bezúročnou pohledavkll. splatnou po smrti 
osoby věnem pov,inné Č. 15732., ," , v' k ne
sHb věna z doby před sňatkem nema pravotvorny Cl. zavazny llClne , 'h 
by-la-li osoba 'Podle zákona zavázaná k v~bn~ní 'yzhl~dem ,na stav sve o 
jmění povinna sp!niH zákonný závazek k zr,tzefl1 vena ~c. 15495. d éh I 
vrácení věna zřízeného bez ,notářs-kého SpISU a manzelu odevz a~ v o ke 
žádati jen za podminek uvedených v §§ 1229, 1264, 1266 o c. z . 
Č. 15193,; srov. č-. 3746. ,y 'ťť TY 
po,zrušeni manželství rozlukou jest i nevin-ny manzel povmen vra

d
l,l ,eno 

. 'a pHslušL mu toliko nárok na odšk?-dně,?Í, třebas bylo věno odevz ano jen 
fakticky bez sepsáni notářskeho SpISU c. 16734. 51· 
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Věřitel hypotekámí viz hesla: hy pot e k a, ci r a ž b a v fl tl C e.fl á II e m o v i
t o sti. 

~ pozůstalostní viz heslo: p o z Ů s t ,1_ {) s t. 
- vymáhaJící viz hesla: ci r a ž b a v II II C e TI á TI e m o v i t o s t i, ex e k II C e. 

Věřitelský výbor viz heslo: k o n k II r s. 
Vídeňská poštovní Rpořitelna viz heslo: sml TI II vaz m ,o eňo v a c í. 
Vina na rozluce, na rozvodu viz hesla: r o z 1 II k a, r o z vod. 
Vindikace viz heslo: žaloba v.1ast.nická (§ 366 obč. zák.). 
Vinkulace viz heslo: k II í ž k V v k i a ci TI i. 

pOjistky Jest smlouvou· ve prospěch třetího (§ 881 obč. zák.) ,č. 15145. 
- - vinkulovaním poistnei sumV v prospech tretej osoby nezriad'uje Sa ešte 

pre túto osobu záložné právo na poistnú Sumu č. 17119, 
- pozůstalosti viz heslo: p o z ů' s t a I 'o s t. 

Vinkulované dluhopisy viz heslo: stá t. 
Víra knih veřejných viz heslo: k.n i h a p o zem k o v á, 
Vklad viz též hesla: exekuce, 'kníŽka-vkladní, peněžní ústavy, 

vklad, jehož vydání je vázáno na p'ovolení soudu, může býti vy.dán Jen na 
základě soudního usnesení opélJtřeného mimo jiné podpisem soudce j nezna .. 
losU této ,náležitosti se nemůže nikdo omlouvati č. 14612. 
k nahytí vlastnictví k vkladu u poštovní spořiteJ,ny vkladatelem se vyža_ 
duje odevzdání jak vkladní knížky, tak i pnlkazniho lístku ,č. 14897. 
komu ibyla vkladní ,!knížka, odevzdána jako záruka na dluh, může se domá
hati výplaty vkladu na tuto knížku č. 15119. 
knihovní 'viz hesla: k n.i h o V <ll í řád, k n i h o vn í v k I a d. 
knihovní nájemniho práva viz heslo-: s m I o II van á je m TI Í. 
komanditisty Vil heslo: s p o leč n o s t k o m a fl d i t fl i. 
na vkladní knížku viz heslo: d -a 1". 

společenský viz hes-lo: s p o leč n o s t ti c h á. 
~olečenstevní (zák. Č, 70/1.873; ř. z'.) viz hes-la: s po '\ e č en s t v o v ý_ 

d ě I k o v é a h o s.p o d á ř s k é, s t a veb ní aby t o' v é. 
stavební viz heslo: s.p o leč e n s t vos t a veb fl í aby t o v é. 
vnuceného zástavního práva viz hesla: ex e k u c e (§§ 87 a dal. ex. ř.), 

z á s t a v n í op r á v o V il1 II C e :fl é. 
Vkladní knížka dz heslo: k níž k y v k I a dní. 
Vládní komisař viz heslo: ob e c. 

Vlastnioká hy,poteka viz hesla: h y pot e k a, z á s t a v .fl Í P -r á vos m I II V n Í 
(~ 469 a) obč. zák). 

- žaloba viz hesla: žal-oba vlastnická (§ 366 obč. zák), zápůrčí. 
VlastnictvÍ: i mise vi-z heslo: 50 II sed s k é ,p r áv o. 

nabytí jeho: pře-vodem viz heslo: převod vlastnictví. 
- vydržením viz heslo: vydržení. 
- nabytí vl-a.§t.flictví v-iz tamže. 
n á h r 'a ,d a š k o d y pod dol o y á fl í m V1Z heslo: hor y_. 
s pol II V I a s t 'n i c tví viz heslo: s ,p ol e ,č e 'll s t v i s ta t k ů. 
výh,rada v-lastnictví viz tamže. 
žalo'ba konfesor-ní, v-lastnická (§ 372 o-bč. zák.), zápůrčí viz 
tam ž e~ 

vlastnĎCiké právo k pozemku se nepromlčuje tím, že nebyloi p,o ,pTomlčecí 
dobu vykonáváno plným rozsa,hem a nevydržuje se na prospěoh toho, kdo 
na pozemku konal vedle vla,stníka držební ,úkony, tře-baže tyto úkony svým 
výzonamem a 'obsahem daleko převyšovaly ony úkony, jimiž se spokojil 
a na něž se omezil 'vlastní'k č. 13245. 
sklep pod dZÍm 'Pozemkem může hýti samostatným předmětem právního 
a knihovního obchodu a !ze vykonávati i vlastnické právo k pozemku, pod 
kterým je Sklep. i právo vlastnické ke sklepu vedle sebe Jako plné v,lastnické. 
právo; v takovém případě jest vlastník pozemku povinen snášeti, aby vlast-

I" 

Vodní družstva 
805 

o·, y dklizení ssutě nad ním vstoupil na jehO 
nik sklepa k vuh uprav,c sklepa: o -nemůže proti vlastníku sklepu dovo-
pozemek; pokud vlastlUk po.zen:t u sedl 1500 obč zák. Č. 13816. 
lávati důvěry v ~oz~m.k~vou -kOl~tl:, p'o v Y~e~ stižený~ exekučním zástavním 
vlastnictvi lze preveztI ly k mOV'l}m 7'C ' ,d y 232 
právem ~. 14199; srov. c. 66~9~ 124~", lUzástC~vním a není-li jeho neznalost 
nevěděl-II nabyvatel o exefucnl~, .p~a~~lného vlastnictví. nezáleží na tom, 
zaviněna hrubou nedbal.os I, na, y;vav. 'y 14199. ' 

že se prodava!~1 dopustli .ttre~.tne:~od c~nž~t že stroje odhadnuté jako příslu.
věděl-li vydra'zltd nemovl os ,I pn, r., I cen a že pro datel vyh-radJ! 
šenství a s '11emovitostí prodav~ne, n~lso: s~.~gi: vydati i když exekuční ko
si právo vlastnické do zaplaceni, ,mus\ In". troje č 15703' SfOY Č 14679, 
misař ptohlásiJ, že prodává s nemov\ OSEl I s., tví s· ta t k~d ž a i o b a z á-
domnělé (naturální) viz hesla: s p o e c e~n., 'k ' 

o " I t' k' 'p o dle ~ 372 obc, za . , . pll rel, v a s ,In 'I ca, o y 'r' ním důvodem k nabyti am 
- trhová smlouva o zabrane pude. ne~1 .p av 'TI ozemkům nebyla .. H 

!<nihov.nfho al~i ~aturálníhokvla~tntC!~1 ctk ~a~r~~~~tefstvem ze~ědě,lství) schválena statmm pozem ovym Ufa e 

č. 17277. , , k 't I b ané půdy s jejím vlast
k platnosti ujedn,á!fl:Í nes~l1Val~~~ho 'v~~~k~ eaz~/ obstará na svůj ,nákla'Ci 
níkem, ~e z~platt Yl,a,stnt.~u l~CI o~ ~~pozemku různým přídělcůi-n ozna
vše potrebne k odp.rod,ell ~~. ~a.nyc Y vše jde na 'jeho účet, Se nevy-
čeným stát. pozemkovym u~~ em ya ze,.,' . 
žaduje schválení řečyeného uradu c'y 172 '\ 

Vlečka viz heslo: n á hra d a s k o d y rozh., C: 1707_. 

Vloupání viz heslo: poj i š t ě n í s m I u ,vy 1. '1' S cha v a c i (~ 970 obč, zák.) 
Vnesené svrsky viz ,hesla,: sm_l~llva na,]e(~m;lÓl obč. zák.). 

a záko,n,ne pr,avo zastavnl ~ , 
Vnitrostátní účinnost mezinárodní~h smluv VIZ he,slo: s~ ~ ~ i t u sti. 
Vnucená dražba viz heslo: d ,1' a z b a v n u c ~ [1 a ne 

- sp,ráva viz heslo: spr a v a V. n u cen a. (§~ 87 a násL ex. ř.), 
Vnucené zřízení zástavního práva VIZ ,hesl-a: ex e k u c e 

z á s t a v n ~ IP ť ~ V o 'y ~ II C e n1 ~· V n u cen \', spr á v a v'n u c e ,n á. y 

-. propa,chtoV'am v~z h~sla:.. ,p a cli dosud žiJícfch dětí nemají práva na d~-
VnUCl: smy.sl § 732 obe. zak:, ~~e »vm~c z y . , rvrního stupně (synov.é a dcery zu:

dickou posloupnost«, le:;:l te~, ze v~e~ P , vlastní descede-nty ze zá:komne 
stavitelovy), vyl~čují" 1s?u~h na ;1Vťú. ~~ei tehdy jsou-li neZipůsobHí dědHi 
poslol1pnost~ d? JIP0111 )eJlch ascde~J.'\- i neb se zřekli dědictví aneb je odnebo vyloucem zustavltelem z e IC v , 

mim č. 13981. v t, d n' dr ll- Ž s t v a v o -rl n Í z á-Voda viz hesla: rybolov, sluzebnos ,vo . I , 

k ony. . . y y, I ní (Odpovědnostní). Vodičský list viz heslu: p 0.11 S ten 1 ,s m II v y v 
Vodné viz heslo: dra ž b a v n u c e!1 a, (§ 216, c. 2 ex, r.). 

Vodní cesty viz heslo: vy.v lavstneuI. , n' nemovitosti (~ 156 ex. ř.). 
d'l . t' Y heslo· d ľ ~ z b a v n II ce, ,a ' , • 

t o VI~ !:!:' ,., ~d' "al st'ažnost' proti rozho-dnuthl mi.nisterstva ze
ak NaJvyssl spr~vny Sll, P:f1J '. ,'t peť vodné dielo ;flia: svojom pozemk~ 

medelstva, ze vlast111k.Je. půvm~l r~e požadované odškodné nemOže uz bez náhrady, a vybaVIl .lu m~rt o y " 

byť uplatňované porad:om :I:rava c'. 16S91.y v n ,u cen á ,n e ID o v i-
družstva (spOlečenstva) VIZ vtez heslo. dra z b a 

tos~,i (§y216, č. 2 ex.,\)' odníhc. zákona jsou jen družstva utvo
vo.dm druzstva ve sm'y-s Ut v t' '. § 53 vod zák oč. 93/1869 ř. z., řená k účelům uvedenym a,xa Ivne v . v . . 

resp. v.§ 52 mor. ,vod·vzák. č. 6;~1~1~ ~~J:í~~·Zá'kona č. 15343, 
kdy neJde o vO,dmv dru~stvo '~le simo.stat'ně ,posuzovati prá'Vlní povahu 
soudy ,iso~ opraVVnetiflY 

I. ~kOdV\ 1byl~' sdružení správním úřadem uznáno v'odovodmho druzs va, I y 
podle § 56 vod. zák. Č. 15343. 
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- vodní družstva jsou postavena na rovdi orgánům ve smyslu 2. odst. 
§ 90 vlád. nař. č. 8/1928 č. 15668. 

zákony: právo rybolo'vu, na,držování vody a vybírání 'písku a štěrku z řeky 
v určitých místech, spoje'né s určitou usedlostí, jest služebností p-odle 
~ 477, č. 6 obč. zák., která může býti ,založena i ua veřej:ném statku 
(na veřejné -řece); jde o soukromé právo, které říšsk}rm vodním zá
konem č. 93/1869 ř. z. a zemským vodním zákonem pro čechy č. 71/ 
1870 z. z. 'neby-lo dotčeno ve své platnosti; v po'chybnosti je míti za 
to, že jde o právo výhradité, vylučující koho'koliv jiného z užívání 'řeky 
týmž zpúso'bem Č. 13315, 
přípustnost pořadu práva, domáháno-li dodržení smíru uzavřeného při 
vodoprávním komisionálním řízení Č. 13785. 
dohoda o náhradě škody, způsobené zabezpečovacími opatřeními z dů
vodít veřejných (§ 222 horn. zák.), -nepřestává býti úkonem soukromo
právním tim, že k ,ní došlo při vOdoprávním řízení, ani tím, že by!a 
p·ojata do .koncesní· .Jistiny č. 13975. 
jde-'li o ochranu pomérů čistě .soukromoprávnich, jso-u příslušné k pro
jednání a rozhodnutí rozepří o nich soudy, třebas věc souvisí se svá
děním veřejné vody; ustanovení ~ 75 a 87 mor. zem. zákona ze dne 
28. srpna 1870, Č. 65 mor. z. z. se vztahuje jen na věci, týkající se uží
vání, svádění 'neho hrazení vody, pokud jsou upraveny vodním záko
nem č. 14134. 
ani předpisy vodního zákona č. 71/1870 čes. z.' z., ani jiu}'ch zákonCl 
(zák. č. 58/1tl85 ř. z. a zá:k. č. 250/1852 ř. z.) neukládají držitelům 
,pobřežních .pozemků povinnost, ahy tlí.pě.H s o u k r o m}1 m osobám 
vŮ'lllllOu chůzi 'PO břehu svých pozemků pro soukromé účely a aby se 
zdrželi jakýchkoli opa-tření znemožňujících řečeným osobám vstup na 
pohřež,ní pozemek č. 16433. 
i ten, kdo nabyl před účinností vod. zák. Č. 93/1-869 ř. z. a č. 71111870 
čes. z. z. o.právnění o-dváděti průmyslové odpadkové vody do tekouCí 
řeky, jest ,povinen vykonávati vodní oprávnění tak, aby rybolov a jiné 
užitky nebyly bez p.otřeby ztěžovány, ·nebo zkracovány, a jest odpově
den za škody zpCt-sobené majiteli práva rybolovu, porušil-li onu povin
nost č. 16985. 

Vodewod viz též hesla: O'bec (obec. dávky) ,sousedské právo. 
právo na bezplatn}1 odběr vody pro dům z obecního vo-dovodu jest právem 
služebnosti Č. 13374. 
ruš1la-li obec oprávněného ve výkonu služebnosti -odstraněním rOHr, jest po
vinna, wby vše uvedla v předešlý stav tak, že se oprávněnému poskytuje 
dřívější odběr vody, není však povinna UČÍ-niti zařízení, které by zHbezpe
čovalo takovou kvalitu vody, aby jí mohlo hýti '.používáno jako pitné vody, 
neposkytoval-li vodovod j-iž ;před porušením zaručeně pitnou vodu Č. 13374. 
'o.bec odpovídá za škodu, byl-li zaplaven cizí pozemek, ježto prasklo potrubí 
obecního vodovodu Č. 13513. 
dohoda, kterou obec (osada,) v čechách převzala závazek hraditi možné 
újmy těžařstva, povstalé omezením dolového pravozu, nařízeným dozorčímE 
Úřady vzhledem na vodovod obce, vyŽaduje k své platnosti usnesení obec
ního zastupitelstva a schválení okresním výborem Č. 13075. 

VodOVOdní a topné 'zařízení hotelu není strojem ve smyslu ~ 297 a) obč. zák.j 
může se státi příslušenstvím budovy, třebas s ní nebylo spojetl0 neodstra-
nitelně č. 13288. -

Vojenská slmba viz též hesla: náklad, pořad práva, stát, vojsko. 
- služební poměr provisorního železničního zaměstnance zamikl jeho naruko

váním k vojenské službě Č. 14052. 

Vojenský tank viz heslo: automobilový zákon (§ 1). 
Vojenští invalidé viz heslo.: exekuce na platy. 

Vojín aktivní 807 

, . . y . d.' ad p r á v a, stá t, voj s k ,o. y 
Vojín aktiv", VIZ tez hesla:. ~ a ~ 1 ~'l ) P ~,.r utrpčvšího úraz, jest opravnena ~,ci.
Vojsko: vOlenská správ~, lez oseytnya vovnla 'kladů na tom kdo úraz zavH111 

mállati se na hrady' osE:trovaClc 1 na , 

Č. 13817. .. y d ( Slovensku) vybuchem ručního granátu, 
stát neodpovlda .za s~o u !:~'<;t;:-, nelze-li VOjenské správě přičítati za
nalezeného ti VOlenskeho CVl CI S "', 

vinění č. 13976. ., d a vek 
Volba viz hesla: smlouva kupnl, zav v t výdělkové a hos-

_ činovníků družstva viz heslo: s P o- I e cen s v o 
odářské (valná hromada). , 

Ppodle c"[ 354 obch. zák. viz heslo: s m I o Ll vak u d'P n 1-
--. I' provay 
_ při správě pro vady viz ·hes~: 3 p ~ a vda ' I á II i (§ 503, Č. 2 c. ř. 5.), 

Volné uvážení (hodnocení) soudu Vlq; hes.a: > o v o . 
d ů ·k a z v Ý s 1 ech str a n, z.n ale .c. . ' 

'"., odít jz heslo' dll D o V 1.Jl II y. 
Vpočtení do dedlckeho P II V I .. (§. 970 obč. zák.). 
Vrátný v:iz heslo: smlovu.':.a .sc 10vaCl 
Vrchní číšník viz heslo: c I~'n 1 k.

1 
.' y t ě.n í pen s i; 11 í. 

osvevtlovač divadla VIZ hes o: pOJ I S . I J 

h d~' oud _ rozhodce viz heslo: r'o z OCl S . k' d č 14424 
Vrchnost (~ 145 obč. zák.): není jí opatrovmc Y s.ou . d l'e '1 šíp odd 1 u ž-

. 34") 'z hesla' intervence ve, . , v y 
Vstup do sporu (§ 2 c.,r. s. vl

b 
' ; rozepře 'zahájená, zmena za

n-ík, přiká.zán1 k vy· rauI, 

10'by. . ' hl' nem.ocnice, náhrada škody, 
Všeobecná veřejná nemOctUce VIZ ~s a, . 

pojištění soci~lní, porad pra(§\ ,v 13 19 ex. ř.), pojištění 
Všeobecný pensi.i~.ús~av ':IZ hes~~ ~ ,xs ~~ udcue (rozh.oCctnut'ím VP,ú). 'b 

'p 'e n s II II I, vaz a-n ne la,tí ro exekuci zabavemm o y-
_ - dvar. dekr. č. 291/1838

V
,Sbj, z. ~·m p~nsiinfm ústavem (§ 77 zák. č. 26/ 

čelných pohledavek za seo ecny -
1929) č.16586.. . .... tě,ní pensijní osoba práv-
v Bratislavě "VtZ hesla: IP OJI s" 
tl i c k á. . ' ' k o i i š t ě·n í sml II V TI í (od-

Vůdčí list viz hesla: a u tom o b Jl o v y z a o n, p 
povědnostní). ~ , " led n í 

Vůle poslední viz heslO': p0l1'1 Zen1 pos .' "Vtě'ní sociá'lni, pl'O-
_ proiev viz hesla: čin k o, 'n k 1 tl de.jl t Jl 1, .p o II s 

jev vůle, spo-le'k;stat·v . přes meze zákonné povinnosti k vt~ 
Výbava: sHb výpravy (§,1231. obCí' za~~ec nehylo at' byla po rprávu jen menSl 

pravě, at' .tu takc:ve p.ovmndos 1 ~u, bez odev~d<ÍJní jež vyžaduje fa-rmu no-
měrou, jest povazovah za a,rovant , 
tářského s.pisu Č. 13249. dl t· odičů i sám i jeho manželka 

I r p mnoho let ua use os' 1 r, o y to pracova -1 sYln . o .v rb ľ že mu usedlost »předají«, nemuz~ z ,
a děti, protože mu ťodl~e ~.1', ova I, Vy, "by mu podle zákona jmak ph
hoto ,důvodu požadovati vyDavu VYSSI, ne~ y býh- důvodem j{ zvyšení v)r
sluše1"a; četná rodina navrhovatelova. nemuze 

bavy Č. 13,563,. " u'e ' odle poměrů v čase, .kdy sňatek byl 
roz,sah náro~u n~. vybarv'u se ·~~~~~uJ., gvinné poskytnouti výbavu takto vy
uzavřen, ZlpUSObllost osoby vy' Y'd' P'b ,v 13563' srOv. č. 1168. 6833, 
měfenou, podle doby, kdy se za a vy ava c. , 

8025, 10416. . ." ". , i j fl i (~ 185 zák. č. 26/1929). 
Výbavné viz heslo: ,~OJ1!ste.~1,pens, odle' § 37 e,x. ř. 
Vybavovací žaloba VIZ heslo: z a 10: a p'~ í (specifikační». 
Výběr zboží viz heslo: .s mlo u va, u .rl k (§ 405 c ř s) 
Vybočení z mezí návr~u vi.z ~eslr. roD bZ eS ~ (;dpO\:ědnost ·ob~c.· ~tarosty). 
Výbor okresní (z~sky) VIZ les o. 

spolkový VIZ heslo: s pol e k. 
_ věřitelský viz heslo: k o .fl k u ! s. , 
_ závodni viz heslo: z á vod n 1 v y bor y. 
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- zemský viz heslo: ob e c. 
Vydaní dítěte viz hesla: dít ě, v Ý ž i v n é. 

- ,kvitance viz heslo: k v i ta 11 c e. 
- tuzemského jmění do ciziny v.iz heslo: k o n k II r s. 

Vybraní pohledávky viz heslo: při k á z á n í .p o hle d á v k y k vy br á n í. 
Vyclení zboží viz heslo: sml o II vak II p II í (čl. 344, 345 obeh. zák.). 
Výčepnická živnost viz hesla: exekuce (§ 331 ex. ř.), správa vnucená 

ž i v n o s t i, Ž i v II o s t h o s t i TI S k á. 
Vydavatel časopisu (deníku) viz hesla: II á hra d a š k o d y pod I e ~ 1330 ob č. 

z á k' J S o. II těž ll' e k a I á. 
Výdělková daň viz hesla: dai'!, dražba vnucená nemovitosti (§ 216, 

č.2 ex. ř.), podn:ik. 
Vydražitel v-iz hesla: dražba, exekuce, nabytí vlastnictví. 
Výdělek ušlý viz hesla: náhrada škody (§ 1325 obč. zák.), zasnoubeni. 
Vydržení viz též hesla: ryb o lov, s I uže b n o s t. 

vlastnické právo k pozemku se nerpromlčuje tím, že nebylo po promlčecí 
dobu vykonáváno plným rozsahem, a nevydržuje .se na prospěch toho, kdo 
na pozemku konal vedle 'Vlastníka držební úkony, třebaže tytO' úkony svým 
významem a obsahem daleko převyšovaly ony úkony, jimiž se spOkojil 
a na něž se omezil vlastník č. 13245. 
ddba nemusí býti vý,hradná, pokud dzí drže'bl?í úkon není vypuzením druhé 
strany z držby č. 16712. 
drž,bu předchozího pachtýře nemůže si započítati, kdo nevstoupil do pach
tovního poměr~1 uzavřeného .s .pŤedchůdcem, ný'brž se stal pac'htýřem na 
základě samostatné pachtoVlní smlouvy, kterou s ním uzavřel majitel po
zemku Č. 14079. 
§ 170, Č. 5 ex. ř. !nep.Jatí o věcných právech nezapsaných v pozemko;vé knize; 
tato lPTáva nezanikají exekuční dražbou, je&t.liže o Illich vyd,mžitel věděl nebo 
při obyče}né pozornosti (§ 1297 obč. zák) mohl nabýti vědomosti č. 15035; 
stejně č. 15849. 
služebnosti má obsahově stejné předpoklady jak ve sporu o žalobě zápŮ"rčí, 
tak ,i ve sporu o žalobě na ochranu služebnosti (konfesorní žalobě) č. 15377. 
předpO'klady vydržení cizuho pozemku (lesa) obcí jeho užíváním staro
usedlíky (rustika-listy) z důvodu § 70 čes. obec. zříz. č: ,1-6712. 
,výkon s.ou:kromoprávní držby vydrženého ,pozemku pro obec musí býti vý
ronem domnělého vlastnictví obce, nikoliv akfem konaným v úmyslu pou
hého práva: obce na užívání nebo požívání sporného pozemku a zákon'ni 
zástupci obce musí o výkonu této držby věděti a s ním býti srozuměni; 
to, že motiv vý-kouu soukromopráv-ní držby k vydrženému pozemku tkvěl 
rve veřejnoprávním důvodu § 70 obec. zříz. čes., není rozhodující- č. 16712. 
nebyl-Ii vydfalžitel -bezelstný, jsou třetí osoby, které nebyly vydržením práva 
služebnosti na vydražené ,nemovitosti, opráv:něny se domáhati služebnosti, 
třebaže p.rávo to neOhlásily před dražbou č. 15849. 
o vydržení práv nezapsaných v pozemkové, knize a o přerušení vydržení 
neplatí § 170, č. 5 e,x.ř., nýbrž obecné předpisy (§§ 1500, 1497 obč. zák.) 
Č. 15849; stejněč. 15035. 
příklepem vydražené nemovitosti vydražiteli, který nebyl bezelstný, Se vy
držení služebnosti na vydraženém pozemku 'nepřerušuje Č. 15849. 
k vydržení služebnosti sta-čí vůle vykonávati ,obsah prá'va služebnosti vlast
ním jménem a nezáleží na tom, domnívá-li se držritel práva služebnosti, že 
služebný pozemek jest jeho vlastnictví č. 16090; srov. č. 478. 
zda je namHá:no vydržení práva, jest posuzovati .podle tvrzených skutkových 
okolností, z nichž vydržení vypIývá ja'ko právní závě:r z nich ,č. 16427. 
-předpoklady nabytí soukromoprávnÍ služebnosti pro o.bec vydržením č. 16683. 
z toho, že se po určitém pozemku kdokoliv prooházel, nelze vyvozO'vati vý
kon s!užeonosti -pro. obec, nýbrž jen výkon obecného (veřejného) užívání; 
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, I ~ obec bude brániti všemi pro-
ani v tom, že se obecní. vybor us.nesy~ ~~í se ozemku obyvatelstvem obec a 
středky proti jekém~koltv ornez~nJ ď~lv~la ~ udržováni a hlídání pozemku, 
že se ob.ec ~ vl,astmkem

b 
poze~ bU , °kl~ydržení služebnosti jakO p.ráva sou

se neprojevuje umysl Ů' c~ po re ny 
kromého č. 16683; srov. c. 9~52, 3223.. ." d podle § 1471 obč. z~k., 
-k vydržení služebnostI ,se, vyza~~ure ~~~J~~sk;in~vŠí se pfiležitosti, ale ne
aby právo bylo vykonavan~ pn ~az. t obvY'lké nýbrž jen někdy takže 
s1a.Čí, nevykonává-li se tak easto, Jo<:k Je o f d \le o na-hodilou ~kuteč
vlastník služebného pozemku -ne:nuze sez<na 1, z a J 
nost či o úmyslný výk?'H .prá~a c. _ ly?9?3. ozemek třebas se dály způsobem 
jÍ'zdy návštěvníků hostmce. pres ur~!ÍY, k v rdrž~ní práva vozové cesty pro 
prospěšným t~ké .pro host!nelc, ]l!es ~c~'t .IsJé vůle ~ ze zev'ně poznatelného 
vlastníka hoshnce, nevychaze y- 1 Z rZI e 
vlastníkova po~nětu. č. 1,~96~. rd 'k misární substitucí muže ii zatížiti slu
vlastník nemOVitostI zatJzene. 1~ ~I o, d _ dmínkou 'že Hmto zaŤÍ-
žebnosti jen bez újmy subshtucmch prav a po ,po , 
žením neutrpí po~stata č. }6~63. , k _ " . která přešla ve vydržecí době 
mimořád:né:, jde-II o vydrze.nJ 'prava v~c~ 'do vlastnictví osoby p r i v i-
z vlastmctvl osoby ne p r .I,Vk,)1 e. g o vd ayecí dobu počítati úměr:ně č. 13934; 
leg o v a11' é (§ 1472 obc. za .~' Je vy rz 
srov. č. 4356, 4674 Gl. U. n. r. 

vyhláš.ení konkursu viz heslo: k o n k u rs.., . t t' 'k o n k u r s, 
. d vb nU cen a II e m o v lOS I, 

Vyhláška veře.iná VIZ hesla: ' r a z a v', , 
pro d e .i o v é říz e n í, v y r o v n a n vl: ' 

Vyhledávací zásada viz heslo: r o z lu k a (nzell1). ) 
, . (§ 47 st vy,r. ř. a § 55 nov. vyr. ř. , 

Výhoda nedovolená viz hesla: v y ~ o,! 'll anI, . 
zemědělské vyrovnanl. 

Vyhoštění viz hesla: obec, náhrada škody. , 
Výhrada písemnosti viz hesla: for m a, poj i š t ě in! sml u, vnl. , k v Ý _ 

pořadí (§ 37 III. díLčí nov.) viz heslo: knl h o vn I op o z na m a 

hrady pořadí. , (§ 519 • 3 
právní moci viz hesla: d o vol án í, stí. ž n o st, d ~ vol a c 1 §, , c. 

a 527 c. ř. s.), zemědělské vyrovnafll. .... ' y' 
. " . ,y I" 'ištění smluv.ní (proh skodarn), PrJ-

vlastniCtví VIZ tez hes a. PO] 'k . (§ 1052) ž a lob a (ž,a,lobní žá-
s 1 U š e n s tví, sml o u v a u p no I, ' 

dost)rozh.č. 14867. •.•. 
pOdle ~ 297 a) obč. zák. viz heslo: prlslusenstvl. , 
pře d ~ ě t: vyhradil-lri si, prodatel vlastnic~é pr~vo k, pr~ea.~e v;c~ 
muže se výhrada vztahoiVa'ti jen k prD'd~ne ~ecl' same, m o ~v ;tf8 
k ,nové věci, která z ní zpracováním vzm'kla c. 13252; sroV. c. , 

~2p;!~0~6~~~9T~;t nejen výroba zboží ze su~ovin~, ný:bd i Přemhěna. ~ěC~ 
." '0 b'l' j'inou věC' lde vsak Jen o mec ai11C ,o 

k používání jiz zpuso ~ e y , " " udělány-li z kulatého dříví 
úpravu téže suroviny, mkohv o zpracovarr:n, ' 
trámky, prkna a fošny (řezivo) č. 13252. , ' ' 

davat l' ktorý predal tovar s výhradou vlastmc~eho praya, ,~estava 
pre k ed; b I tovar z.ničený požiarom - vlastmkom pOlstn~l sumy 
~apoiste~ia, ~toré ujednal s poisfovňou kupirtel' tovaru vlastnym me
nom Č. 17119; srov. Č. 11698. .,.'~ ~ , 
'-~'.fl e k' účinek výhrady práva vlastmckeho, }esthze byla ve:~:pr~dana 
~ ~~\ltO ;ýhradou exekučně prodána a výtěžek byl v~dán 'venteh, pro 
. h •. hl d'vku byla věc zabavenač. 14476; srov. c. 6655, S9?3'. 
Je~ 0dz.po €'II ,ad • c~ 250/1935 nemají vliv na nrodatelova prava ,na 
pre plSy va. nar. . "I - . dané výhrady 
vydání věci a na odškodné z~ užívá~í, jez P ynou ze sJe .n 
vlastnictví do zaplacení kupm ceny c. 15800. 
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není-li nic jiného ujednáno, přechází nebezpečí nahodilé zkázy veCI 
prodané s výhradou práva vlastnického jejím ode v zdá II í m kupiteli 
č. 16378; srov. v témž smyslu č. 5391, jinak Č. 853. 
trestním nálezem správního úřadu, jímž bylo podle § 19, Č. 5 zák. o po
domním obchodě č. 87/1926 vysloveno propadnutí zabaveného zboží, 
není dotčeno vlastnictví třetí osoby k tomuto zboží, .iestliže neměla na 
trestném činu ani podílu ani účastenství Č. 16578. 
význa,m obligačního a 'věcného náwku p,Jynoucího z výhrady práva 
vlastnického Č. 16645; srov. Č. 10590, 7449, 8092, 9342, 13220, 13312, 
10939, 12521, 13288. 
převod práv z vlastnické výhrady: pokud úmluvou o po
stU-Pll pohledávky i s výhradou vlastnictví k prodané věci byl založen 
jen titul pro převod vyhraženého vlastnictví k zajištění č. 14122; srov, 
Č. 9700. 
k převodu práv z v)rluady práva vlastnického stačí odevzdání prohlá
šením podle ~ 428 obc. zák, č. 14698. 
kdo se zaručí: podpisem směnky na zaJplacení kupní ceny za věc pro
danou s výhradou vlastnictví do zap1.acení kupní ceny, není oprávněn 
učiniti zaplacení směnečné sumy záviSlým na tom, aby prodateI (vě
řitel) ,naň převedl vlast.nictví, které si sám vyhradil do zaplaceni kupní 
ceny Č. 16483. 
pro dat e lov a .p r á v a: žádá-li prodatel, jenž si vyhradil vlastnictví 
k prodané věci do úplného zaplacení kupní ceny, na kupiteli jsoucím 
ve vyrovnání zaplacení kupní ceny, může mu býti přiznáno jen právo 
na zaplacení v mezich a podle vyrovnání; pohledávka z kupní ceny 
zůstává pohledávkou obyčejnou a nárok na uspokojení by hyl'změněn 
předpisem § 54 vyr. ř. jen tehdy, kdyby prodatel odstoupivší od smlouvy 
žádal vrácení prodané věci,'k níž měl vyhrazeno vlastnické právo 
Č. 13625; smv. Č. 12110,5921,2958. 
věděl-.Ji vydražitel nemovitosti .při dražbě, že stroje odhadnuté jako pří
slušenství a s nemovitostí prodáva:né nejsou zaplaceny a že prodatel si 
vyhradil právo vlastnické do zaplacení, musí -mu stroje vydati, i když 
exekuční komisař prohlásil, že prodává s nemovitostí i stroje č .. 15703. 
pro datel, který si vyhradil k prodané věci určené s jeho souhlasem ku
pitelem za Ipří-slušenství (kupitelovy) v,lastní vě-ci, vlastnické právo až 
do úplného zaplacení kupní ceny, jest v ů č i ohm e š k a I é m u k u
p i tel;j. oprávněn žádati vrácení věci, 'je-li od hlavní věci oddělitelná 
Č. 16645. 
ú 'č i II e k u p I a t ií o v á n í v I a s tni c k é v Ý h·r a d y: není-li sjed
náno něco jiného, jest v žalobě prodatele na vrácení včci prodané s vý
hradou práva vlastnického spatřovati ustoupení od smlouvy č. 14734; 
srov. č. 10005, 12521, 12242, 4993, 2272, 5016j účinek zpHvzetí žaloby 
na v}rluadu vlastnickou č. 14734. 
neoprávněnost alternativní 'žalobní žádosti, znějící zál'O'veň jak na vrá:
cení věci s výhradou vlastnictví, tak na zaplacení (zbytku) trhové ceny, 
nebyla-li učiněna dohoda, že kupní smlouva má přes vrácení věci trvati 
dále Č. 14867; 'Srov. Č. 8669, 11214, 12242, 12521. 
prodatel, kterSr z aůvodu výhrady práva vlastnického vzal :prodanou věc 
zpět, neujednav nic jiného, odstoupil tím od smlouvy a může na kupíteli 
žádati náhradu škody ,způsobené zaviněným nesplněním kupní smlouvy; 
jde-li ,o obchOdy podle obchodního zákona, má :prodatel nárok na ná
hradu skutečné škody a ušlého úS'ku, tudíž na náhradu rozdílu mezi 
ujednanou kupní cenou a -obecnou hodnotou věci v' době vrácení 
Č. 15138; srov. Č. 12242, 12521. 
uplat'nění výhrady vlastnického práva prodatelem znamená odstup od· 
dlužníkovy smlouvy ,jen tehdy, není-Ii po-chy'bnosti o jeho.,vů,Ji k tomu 
směřující Č. 15611. 
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uplatnění výhrady vlastnictví~ sjed~ané :při dSPtlátkov~m o~~~ol~Zíh~O~~ 
zák. Č. 76/1935, znamená vzdy zaroven o s oupem pro a a 
kupní smlouvy č. 16609'1 . b ·tku 

ouze z toho že si prodávající vymohl rozsudek na za~ ac~nvl z J, 
P
k 

. Y n'elze souditi že se vzdal vyhrazeného vlastmctvl c. 16b09; 
upm cen,' ' , - . d '?46 'e' pod eY 1712 

srov. Č. 4993, 5016, 11214, 2272 Sb. n. s.; JU . e. - U\ r. . 

Ílř. sb. víd. , I t v, '·1 rady 
od~tatnou odminkou odstoupenI od smlouvy a up a nem, "r 1 , 

~jastnického ~práva při splátkovém obchodě jest)evn předch?ZI ~lsemne 
oznámení prodávajídho kupujícímu o rozhodnutI, ze ~vYdkŮ'na. pr~vo v~
hrazené ve smlouvě odstoupiti od smlouvy nebo po~a ovatl ;e~ zpoe! 
nezaplatí-li kupující zameškané splátky v poskytnute -d~ddt~cne lhu~e 

. .' 'denní (§ 5 odst 2 zák Č 76(1935); nevyza u1e se, a y 
~~=~~ ~zsn~~ení ohsah~valo 'i výši ;a~eškaných splátek a vzájemn)rch 
nároků č. 16644; srov. č. 17088. " 

isomné oznámenie potrebné podl'a ~§ 6, 5, odsL 2, zakon~ Ů' splat
'kov)w'h obchodoch 'č. 76/1935 pro uplatnenie v)rhr~dy vl~s~mctva pre
datel';m, nie je nahradené po daním žaloby yO vydame V:Cl Co 17088. 

, . k v I a s tni c k é v Ý hra d y: přemenou. pohledavky na ,zapla
~:nr ~upní ceny v pohledávku ze zápůjčky, zanIká ,prodatelova vyhrada 
vlastnictví, nebyl-li stanoven opak c. 14531. . ' 
nám i t k y k u,p i tel o vy: kupite! věci -koupené; s vy~ra.d~u pr.av~ 
vlastnického pro prodavatele nemůže býti odsou~en k V~~C~lI ;ec.l ~e 

rodateli, by1a-li podle ~ 140 ex. ř. věc vta popsan~ a? ~. nu ,a Ja o 
,~říslušenství nemovitosti, c::.uiž byla vyJoucena z drazebl1lho nzel11 o ne-
movitosti Č. 14769; srov. c. 15703. , 
proh nároku na vydání věci z důvod.u vyhrazeneho vlastnictvi nelze 
namítati zapo!čtením nájemnou pohledavku kupltelovu dosud nelIkvidní 

Č. 15611. v I b V "tro·IŮ pr-odan5rch kupite! .iest oprávněn namítati proti za, Q. e, na vracenI ~ . ,. , 
na splátky -s výhradou vlastnictví do úplneho z~plvac~m vzaj,e~nou po
hledávku na náhradu škody způsobené mu opozdenym dodamm a po~ 
stavením strojiJ. č. 15838. ", 
právo kupiteJe zadržeti a užívati v přLpadě pro,dlen,l se zap~la.:emn;t ~upm 
ceny věc k níž si pro datel vyhradil vlastnlcke pravo do J~jlho ~plneho 
zaplaceni dokud mu ,prodatel nevrátí konalOé spl~tky, jest narokem 
o;bligační~. jehož dodržení se kupHel může dom~h~tI P?uze ,~a pr?da
teli, nepří:Úuší mu však petitol1ni žaloba na .vydan: vevct proh tretlmu, 
který mu tuto vě,c se souhlasem prodatelovym odna! c. ! 668?. . 
exekuce na kupitelova práva z vlast 1nlc k e vyhrady. 
lze vésti exekuci zabavením kupitelova če'katelsk~ho práva prot} tr~
dateli na získání vlastnictví k věci proda~é s .vyhrad?u vlastn~~, e ~ 
práva do úplného zaplacení trhové ceny 1 na 1;~O namk n~ "lac,e~l 
spltáek, kdyby pro datel ustoupil od ~ml~u:iy a za-dal od kupltele Ha
cení věci k níž má vyhrazeno vlastl1'lctvl c. 16393. , 
podle pO'~a:hy věci lze navrhno~.ti ~ záJem~é ,popsání ~ěcí pro.d,a-né. s \:y
hra-dotl vlastnictví a Jistin o pravmm jednam sJedna~em mezt .p?Vl~,nrm 
jako kupitelem a třetín: .i<;tkov pro datelem a o pravech 'vyplyva1lclch 
z .iIěho povinnému (kupltelt) c. 16393. . 
podle ~§ 249 a násL ex. ř. nelze vésti exekuci n3. věc, sa!ll?u. z.?-ba~e01m 
podmíněnéhO v-la,stnického práva dll1žník~ ke ~o~p'e:ne, ve ... cI, Jez ~a te--

rve \ ,o úpiné zaplacení kupní ceny na neho pre]ltt, nyhrz na prava ~tl: 
'~itel/'koupené 5 výhradou ~rá~a vlastnického 'pro prodatele lze vesÍl 
exekuci jen podle § 331 ex. r. c. 16668. ., . .., v. 

o '. tomu kdo vykona.J opravy na ;yěci k obJedr.avce le11hO drzltel~ 
: u t.~ž~v~tele, 'n~přísluší IJárok -na nálľradn hodnoty těchto oprav proh 
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proda,tel1 v~ci, který si k ni vyhradil vlastni~ké právo až do za'Placení 
kupní celly Č. 13790. 

byla-Ii prodána věc (motocykl) s výhradou vlastnického práva a 'ku
pitel rial žalobci - prodateli - na místo placení zboží odcizené, jest 
dáni to podle ~ 879, Č 1 obč. zák. nicotr;é a nemělo účinek zaplaceni, 
věděl-li prodatel o původu zboží nebo bylo-li proň zboží to podezřelé 
č. 14178. 

příslušnost řádných soudů pro žalobu, kterou se prodatel motorového vo
zidla, který si vyhradil vlastnické právo do úplného zapla,cení kupní 
ceny, domáhá 'na státu vydání (zaplacení) zadrženého přebytku (hy_ 
perochy) z dražebního výtě'žku za motorbvé vozidlo zabavené a vydra
žené v berní exekuci, vedené proti kupiteli vozidla pro dlužné přepravní 
daně z motorových vozidel (~ 75 zák. č. 198/1932) č. 16381. 

Vyhradná kutiska viz heslo: hor y. 

Vyhrůžka viz též heslo: 'll e'P I a t n o s t s m I o II \T Y (~ 870 obč. zák.). 
nárok na 'náhradu škody podle ~ 874 obč. zák. ,p,řísluši poškozenému j proti 
osobč jsoucí mimo smluvní poměr, došlo-li k sjednání smlouvy pro její 
lstivé jednání anebo na její nátlak č. 15142. 

Výchova dítěte (§ 142 obč. zák.) viz he~lo: dítě manželské nCman-
žel s k é. 

Výchovné viz hesla: pe il s e, z a m ě s t na n c i ob e c ,n í, žel e z nič 11 í. 
VyJevovací přísaha viz heslo: p f í s a 11 a v y .i e v o v a c í. 
Výkaz nedoplatků viz hesla: dra ž b a v n II cen á· ne m o v i t o s t i, poj i š

t ě n Í pen s i j _Jl í, s o C i á I n í, ú r a z o v é. 
- (Jšetřorvného vydaný ředitelstvím na zemském ústavu pro choromys.J-llé neni 

exekučním titulem Č. 13784. 
Výklad smlouVy viz též hesla: měna, pojištění smli.uvnÍ, smlouva. 

vy-kládacího pravidla § 915 obč. zák. lze užíti jen tehdy, je-li projev 
smluvní smlouvy tak neurčitý a nejasný, že není v něm žádné opory 
p-ro výklad nejasných v}rrazů ve smyslu §§ 863 a 914 obč. zák. a čl. 278-
obel1. zák. Č. 16545. 

Vyklizení viz hesla: e'xekuce (§ 349 ex. ř.), lhůta podle § 575 ex. ř., 
s m I o u van á j e m n í, s p o leč e n s tví s t a t k ů, v Ý tl) o v ě ď. 
je-Ji pOdnájemce podle exekučního titulu pewinen odevzdati IpodnájemlIÍ 
předmět svému pOdprona,iimateli, ale odevzdal-li jej hlavnímu pronajimateIi, 
nezanikl tím vymáhaný exekuční nárok, tře,baže se dřívější pOdnájemník 
stal nájemníkem téhuž předmětu Č. 14938. 
nelze povoliti vy-klizení ideální části nemovitosti Č. 15260. 
knihovní vlastník domu se nemůže domáhati jeho vykUzení na tom, ;kdo od 
něho dóm koupil a do- něho se nastěhoval Č. 15480. 
'Podal-Ii zaměstnanec ohce proti rozhodnutÍ' disciplinární komise, podle něhož 
byl usnesením obecního zastupitelstva ze služeb obce ,propuštěn, 'opravný 
,prostředek, jenž v době skončení sporu .'na vyklizení naturálního 'bytu neby.l 
ještě vyřízen, jest i žaloba na vyklizení naturálního bytu předčasná Č. 15482. 
soudní příkaz (~ 567 c. ř. s.): práVlní .poměr, týkající se domovnického -bytu, 
nelze zrusiti soudním příkazem podle § 567 c. ř. s. ani tehdy, kdyby byl do~ 
movnický poměr ujedná-n ,na určitou dobu č. 14332'. 
soudní příkaz podle § 567, odst. 1 c. ř. s. lze vydati jen, jde-li o nájem' 
(pacht), který je sjednán na určitou dobu a ktery zaniká bez předchozí 'Vý
pově-di uplynutím smluvené doby č. 16631. 
byla-li dána výpověd' z nájemní smlouvy. uzavřené na určitou dobu, před 
uplynutím této doby z důvodu, pro kterf-si smluvci vyhradili možnost .přeq
časné výpovědi, nelze se naroku nl odevzdání nebo převzetí najaté věci 
domáhati soudním příkazem podle § 567, odst. 1 c. ř. s., ný-brž jen žalobou 
podle ~ 567, odst 4 c .. r. s., kterou lze podati i před uplynutím výpovědní 
lhůty, není-li ·výpověd' mimosoudní exekučním titu-Iem č. 1'6631; viz rozh. 
Č. 10783, 12274, 12722. . 
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, ~. tr~e bylo v nájemní smlouvě, sjed-lze vy-dati pří-kaz podle § 5?7 c'. r. s.~ les, '.z m e'e ovinen vykliditi najatý 
nané ,na neurčitou dobu·, ~IJe,dnanot ~e naJe . ~ t)-r ~o 6 dne téhož měsíce 
předmět do 14. dne -kvartal111ho meSlce, nezap a I 1 . 

-nájemné Č. 17045. , 
. ·k (§ ?5 ex ř) e x e k tJ C e ber n '. Výkon exekuce VIZ hesla: exe' uee

v 
• -' ".~., t' t 

- vojenské služby viz hesla: po r·a d p r a v d, s a . 

Vykonatelnost viz heslal: ex e k u c e (§ 1 ex. ř.), ú~ ~ ~ ~ Y(§S, 70 a násl ex ř.). 
- ciZOZemského exekučního titull U Vit z heslo~d~~ epOdl~ kteiého byla povolena 
- - byla-li doložka vykonate nos I mzs v' v y ~ 14002 

. . I "t § 39 c I a § 39 c 5 ex. r. c. . exekuce, nespravna, ze UZl :.' ~,; :.,. do důvodu a ne co 
nárok na náhradu Škody, pnzhnla ~y. ~alobcl ;e;;y~I~1 ~ 9 odp. ř Č. 14071. 
do výše není vykonatelnou po e av ou ve 'o 

' I' tář pozůstalostnl pozu-Vykonavatel poslední vůle viz hes a: 1 n ven , 

s t a:l n st.. .. Id' file a zároveň dě-
určil-li zůstavitel určitou částku ,:y~on~te~ po.s ~t/~: svého života určil 
dici s tím, aby z úroků ud~žoval J~? ro va }es říkaz odle ,§§ 695 
částku tu pod touto p0:tmiU~ou t:eÍ1 oso~e~ .1 d].:ž °m~sí býti podle"§ 158 

709 obč zák, jeho predmetem JSou pemz, v 11"1' e 
a . t' ':':t~ nebylo-li zajištění prominuto nebo -nezreK 1- I S nesp. pa. ZajlS eny, , v, ,~ 

ho účastníci pozlIstalnstmho nzem c. 14962. , t 1 f v 13191 
zákonu jest cizí instituce pro jed.n a vat e I e pozus a os I ,c. . 

( S ?5 e' ř) ex e k II C e ber n I. Výkonný orgán viz hesla: e x e k u c e ~ ~ x..,. , bez d ů v (I d'll é. 
. hled' k (§ 1422 obé zák) VIZ heslo: obohaceni Vykup p(} av y . . .. ', . 

VýkUpní renta viz heslo: žel e znl c n, k o n c e s e. . 
Vy'lohy vnuceného správce viz heslo: spr á v a v n tl cen a, v , 

.,. t v'delkoveahospo':' Vyloučení ,člena družstva viz hesla: spolec.e,ns vo y 
d á ř s k é s ta veb 'li í aby t o vye. ., 1 st 

Z dědické pC)~oupnosti viz heslo: de d 1 C k a p o ~ 1 o U p no. 
věci Z exekuce viz heslo: ex e k ~ c e (§ 2~lv ~~·/,to h c hodu í. 
ze společnosti viz hesIot: s2POI~eC:l1) o~zth:sl~' ~ozsudek pro zmeš-. .. - z přednesu (~ 422, ods. c. r. s. v. . 

k á ;fl i. . k k s (' 47) podle ~ 47 konk. ř. z t. 1914 V1Z heslo: on u.r 16871 . 
sOudce: pojem strany ve s~yslu § 29, č. 2 ~'k~~uc'soudco'v:SKéhO' úřadu zú

soudce, řídící :dražbu, 1~S1kVY~uc .. ~y Zja% podatelka' jak dražební' rok, 
;:~t~il~~l~e~~nle~o u'~ě~:~; p~íkle~~l SO'~dc~vě manž~lce jest zmatečné 
~'m~~~g~~st zúčastnil-Ii se v rozhodnutí ~oudc~ příbuzný \~ 20'st~~n2 
j. n.) s k~nci'Pientem za~.tupující~ práv·m?o za~~~'fcea J~~~en:~amítal~ 
třebas druhá strana! o pnbuzenskem pomem ve e a 

Č. 16b871.. yolu § 20 č 2 J' u jsou mejen strany samy, alle i jejich »050. -aml« ve 'Srn. '", . 'y' o' v • 

zmO'oněnci i zástUP:~l zI?o~ne~c~ c. ~6.871. " hož návrh se řízení 
~~;n·~je vn~~;a;~~~ ~~~~~ ;~~~in:~~ě}~je,t~~Ýb~~ j:st jí každý. o jehož 

. aJ·ch za']'mech 'Se za řÍ'zení má -rozhodnouti ,c,. 1.6871. d 
navrZl' a .. dl § 20 v 4 j n vyloučen sou ce 
z výkonv~ úra~? SOU?~ovs~e~~u~~~ '~fra~u' 'iak~. ~Úed~Í ~ástuipce odvolán.í 
v rozepn, v :o\z se,psa pr c. . d v ~ 14985 
podle § 90 zák. o org. soudnt a § .133 Je n. (. c. . 

Vylučovací právo v konkursu viz heslo: k o n ~ u : s. 
- - ve vyrovnáni vi'Z heslO': v~rovu,: 'Ul. b podle §. 37 ex. ř. 
- ža!(}ba viz hesla: k o TI k u rs Gi 47), ,. a I o; a 

Vy'lukaviz :heslo: k art e ly. 
Vymáhající věřitel viz hesla-: dra ž b a v II u cen á, ex e k u c .e. 
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Výmaz v pozemkove knize viz hesla: k fl i 11 a p o zem k o v á, k 11 i h o v -fl í řád, 
s II b s t i t II C e f i d e i k o m i sár n í, ž a lob a o v Ý maz. 

Výměnek:' při r o z li r h II ne j v. pod á ní viz heslo: dra ž b a v n tl c e'u á II e
movitosti (§ 216, posl. odst. a § 225 ex, ř.). 
podporou podle ~ 3 vyživ. zák. není poskytování výměnku, jež jest jen 
plněním smluv,ní povinnosti převzaté smlouvou odstup-ní, ujednanou před 
účiností vyživovacího zákona Č. 14841. 
zřídil-li spoluvlastník nemovitosti bez .souhlasu druhého spoluvlastníka vý
měnek i na částech, k nimž mu nepříslušelo výhradné pJ'ávo g nimi na
kládati, Jde v příčině těchto částí o absolutní neplatnost zřízení v)'měnku 
s hlediska hmotněprávního Č. 14362. 
jestliže byla vydražena pouze ideální polovice nemovitosti, zatížené služeb
ností bytu, a sIuže'hnost ta byla vymazána, ježto ji vydražitel podle dra
žebních podmínek nepřevzal, zaniká služebnost .iako věcné právo i co do 
druhé ideální polovice, třebaže nebyla i na této polovici vymazána; byla-Ii 
tato pOlovina vydraže-na týmž vydražitelem za soucasného převzetí oné slu," 

~žehnosti, trvá oprávnění, které jest obsahem služebnosti nadále, avšak jen 
jako obligační poměr mezi oprá'Vlněn"ý-m a vydražitelem, který převzal slu
žebnost při vydražení druhé ideální polovice zatížené nemovitosti Č, 16297. 
pro vznik nároku na poskytování výměnku sjednaného pro přÍ'pad pracovní 
nezpůsobilosti oprávněného stačí již jeji snÍ-žení znemožňující získati pro
středky k výživě; dávky splatné před podáním žaloby lze žádati v jejich 
peněžité hodnotě bez zřetele na to, zda si oprávněný z výmě-nku zaopatřil 
v' té době výžirvu linak č. 15740. 
není-li umluveno něco jiného, Jsou výrnénkářské dávky obilí splatné čtvrt
letně předem Č. 16047. 
v tom, že výměnkář přijímal bez námitek dávky v obilí po mnoho let teprve 
po žních, nelze spatřovati beze všech pochyb.ností vzdání se náro'ku na 
splatnost dávek podle zákona, změnily-li se .přestěhováním výměnkáře do 
.iiné 'obce značně jeho- poměry Č. 16047. 
jestliže si manželé při postoupení usedlosti vymínili doži'votni výměnek čás
tečně dělitelný, částe6ně a převážně neděHtelný, lze z toho usuzovati nw 
únlysl o nedílnosti i dávek jinak dělitelných c. 16387. 
pen ě žni hod II o t a (r e 1 u tu rn): bylo-li v pachtovní smoluvě ujed
náno, že jest po smrti výměnkáře odváděti výměnek třetí osobě (pwpach
tovateli), jest na ní, aby zařídila potřebné v přícině odvádění dávek, když 
v téže obCl, kde žil výměnkář, nebydli1a; teprve kdyby smlouvou zavázaný 
odepřel řádné a včasné plnění dávek, mohl by oprávněný požadovat: pooě
žit-ou náhradu za mě Č. 16294. 
zavinil-li spoluvlast-ník 'nemovitosti zai.ížené výměnkem, že oprávněný ne·· 
může pobírati dále v)'měnek in natu!a, přeměňuje se 'nárok na rplnění výměn
kářských dávek v -nárok na plnění jejich peněžní hodnoty, a tO' i vůči ostat
ním Ne'Vinným spoluvlastníkům Č. 17060. 
hyl-li závazek spolurv.!astníků k plnění výměnku -podle své povahy solidární, 
ručí spoluvlastníci í za_peněžní rel-utum solidárně č. 17060. 
nabyvatel nemovitosti zatížené výměnkem ručí ,nemovitostí také již za 
splatné výměnkové dávky, pokud nejsou déle tří -let zadrželé, a to i za pe
něžní dávky, v něž se naturální dávky -pře-měnily zaviněním dřívějších vlast
,níků Č. 17060. 
kdo né'tbyl zatížené nemovitosti po přeměně výměn'ku v peněžní relutura, 
může namítati, že přeměna výměnku nehyla z pozemkové knihy zřejmá 
č. 17060. .. .: 
e x e k u cen a v Ý m ě úl e k ('§ 330 ex. ř. v nov. znění): 'OmezenÍ.. e.xelrqce 
stanovené v ;1 330 ex. ř. platí též pro exekllci' vedenou na z a drž e n é vý
měnkové -dávky Č. 16866. 
navrhuje-li povin~ý zrušení exekuce, ježto výměn,ek je pod-le § 3,30' ex:. ř. 
vyňat z exekuce, rhusí--exekuční soud z-'úřadu' vyšetř!ti, zda jsou tu pod-
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. .. d k d si povinnl'l mohl obstarati po-mínky vedeni exekuce, t.)., te:: z~ a a po u 
třebnou vyživu i bez pinem vymen~u __ c .. _l?8?6 .. "_" _, ~ , ~ dYrtl 

~~'r"f!-'~'~'-" - "-·'-k·'~-~'--" -e <:p'Olecné d-omácnostJ lest -JejIch 'vydelek na ne roz e t . 
- Z11Ht vymen an v ~", '. . I 'd'l nich zvlášť 

a také z výměnku vypočísti existenční mln1mUm pro '\.3Z elO z 

č. 16866. d h 
V . měr min. železnic viz hesla: p e TI s i j n í fon d č s. stá tni c 11 r a , z a . 

Y 'I·' . rněstnanci ze ezntcnl. , 
V' 'nka (§§ 696 897 obč. zák.) viz též heslo: poj i, Š t ě ~ í s I!1 1 u v ~ 1. , 

yml jde o sml~vní závazek pod výminkou od',~ládacl, .zavazal-h _ se ~yvaly ;r~
řej:ný společ.ník, který se stal jediným rn~jltele~ hrrny, v~stouPle~u §ve~46 
nému sp-olečníku, že ho odškodní, bude-II na neho dokroceno po Je 
obch. zák. Č. 15151. , v' , ;. 1 Y' • k I' . 
zmaření v)'minky smluv-cem, ktery by byl pn JeJlm sp,neTIJ 'PC).v1l1en rp m~nl, 
se rovná samému splnění výminky Č. 1:1267, . 'v', • 

jde o rozvazovací vým1nku, byla-li pacht?yní s.ffi;louva~? h9S~l'flsk~., zdvnQsŤ1 
s'ednána od podmínkou, že bude pachtyr schva-I.en pnslus~y.~., u~a em,,?
p~ovozoval-li pacht)rř živnost již dříve, než ho žlV'nostensky umd schvahl 

~~ 1~i7~~louva o zabmném majetku, která b~la ujednyán~ za účinnosti ,~ ~ 
zágor. zák. v původním znění, je platná, avsak tlzavrena pod rozvazo\ act 

v)'minkou č. 13854. 'd" y ozva
plní-li kupítel závazek ze z,prostředkov~tels~e sr:n1oyl!vy, nve, ~ez se, r " , 

, . ,'nka dostavilaJ aniž si vymíml vracem pn dohstavenI se vymlnky: 
zovacI vyml I , , • k d . h ť rácení zaplacene 
nemůže se, dostavila""li se rozvazovací vymm a, oma <: 1 v. ., 
částky ani podle ~ 1431 obč. zák., ani podle ~ 1435 obe. zak. e. 13~54. , 
ten kdo provedl adaptaci obytného stavení na příděl-ovém stat!,cu dn;'eb neZ 
byl~ rozhodnuto stát. pozemkovým úřadem o schválení koupe, ,nelil eze-

Ist.ný držitel Č. 13870. . ' I ff ' 
okrd nejde o nemravnou v}'minku, zavázal-II se otec ve SilUru pal I.,. ne-

ile'tilému synovi výživné pod rozvazovvací výminkou, že se syn po urcltou 
dobu nevrátí do. místa otcova ·pobytu c. 14010. . o v 

právní povah.a úmluvy sjednarné při kupní smlouv~, že si kupltel mu ze vy
m€:niti koupené zboží za jiné, nepůjde-II na -odbyt c, 15598. , ,~ . 
'd . a z ovací vy'minku byl-Ii učitel israelitskeho na-boze-nst",l, 
] e o r o z v ' d f'ť' řízencem na kantor a archivář, ustano-ven s,\uže;bní smlouvo~ ~ ml :vo.Jm z .,' ' . ' d-
boženské israelitské obce zidovske pod »odkladacl« vymmkůu, ze naou e 
československého státního ohčanstvl ,co 15961. 
vyhradil-li si dluvník při placení právo žádati 'Yráce~i přeplatku" l~~y~y se 
nes lnila rozvazovad výminka, pod kte~?u plat~l, ,neJde 'Ů' placem 'r tll; U ve 

Pslu § 1412 ohč. zák.; vaitel, který pnlal plner:l P?d., uved~n?u V) ml!!ko~! 
~~~ůže . žaiovati na plněni dluhu, nýbrž jen o- urceOl, ze dluzotku nepnslusI 
z' oné vy'hrády nárok na vrácení platby č. 16544.. .. . 

slovnost v užším ~ýrazem »výslovně« v § 901 obč .. zák. se~:~eny~1 Jen vy h b v (§ 863 
smyslu, nýbrž znamená to, že smlu,-:ci. chteJ! zrelme a nepoc y ne 
obč. zák.) ustanoviti pohnutku z.a vymmku c. 16608, 16648: 

Vynález viz -heslo: ,p a ten t. . . 
Vynaložení nákladu viz hesla: n ~ k I a d, v € ť S ~ o ln r e m. 
výpis (výtah) z veřejné knihy VIZ heslo: d: a z ba (§ 133 ex. ř.): 
Výpověd' člena družstva viz heslo: sp o I e cen s t v ~ s.t a veb.ll 1 aby t O v é. 

_ z poměru dOmovnického viz heslo: domov.nICI. .. " '-'y':... 
knihovní pohledávky (hypoteky): tím, že Sl vyma~aJ!C1 . ver!!el v~m~h: 

knihovni poznámku výpovědi zabavené a, k vy?ram mu v pnkazane ~{ 
otekární ,pohledávky podle § 59 knih, zak. -a cl. XIII.,_ c. -7 l}voz. za . 

fc ex. ř., 'nestala se pohledávka dnsud nevykonatelná pohledavkou vy
konatelnou Č. 13965. 
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~eza'P!a~.í:-!~ dJy~~ník vypOV~~~.nou ~ohl~dávku v~ výpovědní lhůtě, musí si 
\ ymahatlC~ ver!tel, chce-II Jl vyrnahah exekuCI, nejprve opatřiti někte ' 
z exekucmch tttulů § 1 ex.. ř. Č. 13695. ry 
co, do otázky vykonatelnosti jest bez významu i da,lší knihovn' 
zna~'ka, »že St; v~P?věze?~. pohledávka stává do výše vYko.nateln~ Pa-

'. hle.davky vymahaJlclho vemtele ihned splatnol1« Č. 13965. po':' 
najmu (pachtu) viz TI í ž e. 
plné moci viz heslo: pLn á moc pro c e s II í. 
pOhledávky viz hesla: v Ý p o věd' 

pújčky, 
knihovní -pohledávky, z á-

ze služebního pOměru: ohchodního pomocnl'ka Vl 'z I 
h d . 1eslo: o b -

C o TII pomocníci. 
- jinak viz hselo: sml o II v a s I II Ž e b TI í 
-- sDukromého zaměstnance (_zák' č 154/1934) , h I 

m ě s t TI a- II c i s o tl k r o m í. . . VIZ es o: z a-
svědecká viz heslo: s- věd e k. 

zaměstnance viz hesla: o b cha d II í P o moc n í c i, s m I o u v a s I u _ 
žebl1Í, zaměst-na.nci. 

zápůjčk~: žaloba nahrazuje výpověd' (zápůjčky) jen tehdy stano '-I" ' 
poyved', dobu plnění, ,nikoli'V, má-Ii se teprve výpovědí zr~šiti pr;~n~ _~~-
mer Sam 'č. 14177; stejně Č. 11268'; srov. ,č. 2492. -

z náimu CP oa c h t u) (§§ 560 a. násl. c, ř, s.) viz též hesla' och ran a in á-
J e m c u" sml ° u van á i e mnL . 
~~ 560 a násl. ex. ř,: I h ů t y viz heslo: I,h ů t a. 
s vol e ní k 'n í viz heslo: och ran a n á j e m.c ů. 
~dy '?pravňuje -držba služehnosti (požÍvacího práva) k vy 'povědí ,'_ 
.Iemlll sm.Jou:vy Č. 14464. na 
§ llv~? a) obč. zák .. upravuje v druhé větě mimořádnou v)'pověd' z bytu 
:r. ~ZSlf1 S~YSIU, mko:Ji výpověď nájmu jiných místností (obcho'dních 
z:rvno~ en~ yC? ,a pod.) nebo pachtu č. 15909; srov, Č. 5674, 5528. ' 
tre,ba~e k ~mancm pr?k~r~tury obstarávají úkoly právního zástupce pro 
pravmc e osoby a ]mem uvedená v zákoně Č. 97/1933 a ve vlád nař 
c,' 8,2/\9~6, nen~?~vaj~ ~,hlediska předpisů hmotného ~práva všeobecně 
?pr~~nell1, wby nndy j.menem osab jimi zastoupených zá,,-azná prohlá
~~nl s~ ~ou~!,om~'Právními následky Č. 17071. 
dypo.v~d ~ahemm, smlouvy, daná finanční 'prakuratur-ou za 11rčitý na-
ac.~.J, ~?n á ~ ez usnesení příslušného Slprávního orgánu ~noho· fondu 

nent ucmn c. 17071. ' 
~ta~ební -družstvo jest op~ávněno dáti výpověd' z .bytu členu družstva 
.lenz D~yl ~~o~~e '5ta:~ov '!?ov,]nen bytu »trvale osobně užívati«, jestliže tak 
fve~uze .'Cbtnlt~ 'Ponevad~ hyl př.eložen jako státní úředník na jiné místo 
re as \. , yte tom nadale bydhla jeho rodina č. 15438. ' 

ustanoyeníy § 3, odst. 3 zák. Č. v32/1'934 resp. § 26, odst. 2. vyhl. min. 
soc. opečev c. ~2/1934.! podle .fllchz lze yylpověděti nájemní smlouv o b _ 
~ec~, ~ pred'Plseo~ tec~ uvedených l{Jodle obecných ustan-ů'Vení j~ dří~e 
: num uvedeny?, v cl. I, § 3, odst 1, 2 zák. Č, ~2/1934 (§ 26 odst I 
~: iJ92i2Vl"hL c 62/1934, platí í v přít>adech §, 3 zák: č,' 66/1936 

nájemní .smlouvu -lze )ednostranně z.rušiti výpovědí jen-v celém 'e'ím 
,obsahu, Je!! st!OJn ~~leho nájemní-ho -předmět-u, nikoliv jen o . eh 1) f' 
nerdozhh~-dule, ze. naJ~mce v jedné -části nájemního předmět~ gy~~ i 
v ' ru e ,provozuJe ZliW10St ,č. 13940 
vyň-al-li ,z~kon ze své o-chrany jen Úst jednotného n,ájemn'h ~ d Y t nelze datl v o' I II o tl výpověd' a'ni z vy ií a t é č á st· a1 ? pre mleku, 
Č. 14465. 1, ni z ce U 
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právní poměr, týkající se domovn~ckého hy tu, 'nelze zrušiti příkazem 
podle ~ 567 c. ř. s., i kdy;by byl domovnický poměr ujednán na určitou 
dobu č. 14332; srQIV, Č. 15688. 
o u"ušení ,domorvukkého po-měru vý:povědí .platí z předpisu §§ 560 a 
dal. c. ř. s. jen ty, které se týk'ají výpovědní Ihuty a řízení o námitkách 
Č, 15688; srov, Č, 8244, 
pouhá výpověď z hospodaření daná podle -předpisu o pozemkové re
formě státním pozemkovým úřadem .nezrušuje paohtavní poměr Č. 14982; 
srov. Č. 6613.· . 
i nájemní 'Smlouvu, která byla uzavřena 'na určitou dobu, lze zrušiti vý
povědí a nfko,Hv jen postupem podle § 567 nebo § 569 c, ř, s. Č, 15637. 
fl á 1 e žit o s ti: stačí, je-li vypovědi jménem nájemcovým vy,povi-da:ný 
byt rozlišen od jiných bytů v témže poschodí ,č. 13929. 
jestliže šlo -o t zv. hostinec s rybolovem a: vypovídanému nájemci tato 
okolnost b)l1la známa, není výpověď z lnájmu :neurčitá, nebylo-li v ní uve
deno, že mimo -místnost 'není vypovídáno též právo rybolovu č. 15234. 
II á m i t k y: -námitky podané proti mimosoudní výpovědi -ll nepřísluš~ 
ného soudu nelze postoupiti -příslušnému soudu podle ~ 261, odst. 6 
c, ř. s, Č. 15209. 
ólen sta,vebního družstva může v námí1kách proti mimosoudní výpovědi 
dané mu pro- pozbytí členství vyloučením up-Iatniti neplatnost vy;loučeni 
Č, 15030. 
mimosoudní -v.iz též níže mhd-ku: e.xe'ku,č-nÍ tituL 
neúč'innost mimosoudni výpovědi dané vypovídajicí stranou pod pod
mínkou přijetí vypovídanou stranou Č. 153-31. 
nejde o . mimosoudní výp,ověď (§ 565 c. ř. s.) ani -o- závaznou novou 
úpravu (zrušení nebo změnu) dosavadního, ,nájemního Ipoměru zejména 
v příčině výpo~ědní lhUty, nýbrž o ,nov,ou ,nabídku (§§ 861, 862 obč. 
zák.), spojil-li pronaji-matel s prohlášením o výpovědi :náv:rh na pokra
čování v náj~mní smlouvě za změněných ipQdmí'll'ek Č. 16497. 
říz e n í: i spo.r -o výpověď úpadce z bytu jest -přerUŠiti podle § 8, 
odst. 1 konk ř, Č, 1371 L 
nám~tkami pr:nti mimasoudní výpovědi se zahaJuje spoflné řízení 
Č. 14253; srov. Č. 1684 úř. sb. víd. 
upustí-Ii -vypovídaná strana od námitek, uz-nává tím nárok, jejž proti 
ní činí strana vypovídající, a jest i}( návrhu _učiněnému při ústním 
jednání vynésti razsudek pro. uznáni (§§ 395 a 572 c. ř. s.) Č. 14253,. 
po podání námitek lIlemŮ'že býti výp,ověď vzata zpět bez svolení vY1po
vídaného, ledaže se vzdá vy;povídající nároku "č. 14947. 
prohlášením, že ustulpuJe od výp-DiVědi, vzdává se vypovídající žalob
nÍ!ho nároku Č. 14947. 
spomé nzeni ve věcec·h 'lláj-e-mnich lze zahájiti jen tehdy, byla-li tu vý
pověď z inájmu Č. 15074. 
nebyla-li tu výpověď, nutno odmítnouti podané námitky a zruši.fi pra
vedené řízeni -pro. zmatečnost podoJe § 477, Č. 6 c. ř. s,; by,Iy-li podané 
námitky zase :vzaty zpět, zruší se jen pro.vedené řízení Č. 15074. 
byla-li dáni! ,z téhož_ nájemníhO! předmětu k -témuž termínu dvojí výp-o
věď (mimosoudrií a soudní) a byly-li proti obojí výpovědi podány ná
mitky, -nutno druhou výpověď pm .překážku zahájeného. sporu z moci 
úřadu odmítnouti, a to .i v opravnýoh stolicích 'č, 15116. 
ex e 'k u.č.n í ťi t u I: vymáhající strana! podala listinný důkaz podle 
:& 565, odst. 3 a 4 c. ř. S., předložila-li opis mimosoudni výpovědi, zpá
teční lístek po.depsaný vypovídaným a dopis podepsaný vypovídaným, 
v němž prohlašuje, že výpověď nebere lna vědomí č. ] 5007. 
nebo tím, že předložila opis výpovědi s potvrzením advokáta, že opis 
souhlasí s prvopisem, a zpáteční lístek opatřený podpisem povinné, 
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i když ze zpátečního lístku e' t' b Č. 15127. II m pa. my o' sah dopisu, jehož se týká 

~i~~~odudn§í ľ~I~08jevb~pro?achtOv'~tel~v, ~e, pachtovní smiouvu zrušuje 
o v II o c. zák., nem vypoíVedl podle §§ 562 565 v 

~e7~~~2~ýti pOdkladem k zavedení sporného řízen! podl~ § 57~' L ;.. s~ 
řádr:á mim,?soudní výpověď Jest účinný ,exekuční titul třebaže v, . ~a~hY o~eprel hezdůvodně přijetí správně adreso-vanéh~ dopisu o6fa°h

v
u'

jlCl o vypověd' Č. 16056.' . -
~oe~~, c. řhl~} není-li ~ '!. ipravo.pla!!1ém rozsudku, jímž byla soudní vý-

. Pf? ~se~a za ucmrnou, vyrce:no, kdy jest žalovaný' ovin II d v~dat~.n~J,:ty predmět, nelze na jeho základě povoliti exekuci ~y~z:-
~t~~ :~~,~~t J:~v~~,S~~d~~I;t~t~~~l3;~~moJ že det11 ke kterému s~ 
§ 575, odst. 3 c. ř. 5.: Je exekučním titulům uveden' m ~. ř. s. náleží také ,rozsudek vydaný o žalobě POdre ,f::. v 1§11

5
8
75

',b?dst., 3 
c. 15328. ' o c. zak. 

Výprava viz heslo: v Ý b a v 8. 

Výrobce filmu viz heslo: p' ů v o rl s k é p r á v 
Výrobní a hospodářské společenstvo vizheslo~' a hospodář,ské. . společenstvo výdě'lkové 

Výrok rOzhodčí ~iz :heslŮ': r o z hod Č í oS o u d. 
- rozsudkovy vtz heslo: ro,z s ude k 

Vyrovnimí viz též hesla: 'll á hra d a š k d ( • r u k oje mst v í s m v ,1p o ~ ,odporvednost vyrov. správce) 
. ,e 'll A a, v y r o V !fl a 'n 1 zem ě děl s k é • 

- Jednatel společnosti s r o je" b J d . a 2 tr. zák., spáchan'· tí~ v nz ! 't ~ ~olm:en pro přečin podle § 486, Č. 1 
titi, nové dluhy činil y dluhy z~ ~f ve~~l, ~e spolecn~st !1ení schopná pla
tomu kdo nema· e ! d . . a a ~lzellI vyrovnaCI vcas nenavrhl jest 
jednal její' jednat~l :~ jIT\~ ~~so~~el]~\.dod~1 spole~'Ilosti zbožÍ, které ob
vědew za ,náhradu' škOdy VZinikl~~ Jl~ll ~or ~~estn: zOdporvědností, Ddpo
zbo~í jen vyrovnací kIvotu a se zb t~ ava e} 1 lm, z~ obdr~el za dodané 
vyrovnací soud·e ří I v • y e!ll. vyse ~a prazdno c. 13819. 
-přihlášek ve vyrovnac1m Pří;e~f~ Pl~~~~t! ~.xekkuc! podle výpisu ze seznamu 
spravením knihovního zázn . , "J1ina. c. 13~~v4. , 
dávky se nabývá knihovní::~r1~~va ~a~~ttVlIllhO k zaj1stěm peněžité pohle
žádost o záZinam a 'VZniká o ,s ~ ucm em gd chvíle, kdy byla podána 
venÍm záznamu,' kterého sr-vy~~vn~né~o ?ddelen~ rp.rá:vo podmíněné spra
po spravení k platnosti i za trvání ~~~lZ~firl :ed~tyk~ va které lze přivésti 
.po zahájení vyrovnacího řízen' n dl v y ac ? ~lz~m c., 1~589. 
pustoná, avšak k této překážce lne~ův uZ111kovv? jmem ?,em sIce exekuce pří-
jejž jest odmítnouti proto, že byIIPo~:m h~~i~~~U{~14 S~U~J jde-l~ ? rekurs, 
zahájení vyro'V!nacího ,řízení ,fl I" , v ., 7 6, srov. I c, 14014. 
§ 1447 obč. zák. č. 14725 ema vItv na ,nesplnene smlouvy; k v)'kladu 

postoupil-li vyrovnací dluŽnik p" d há·· ' 
1< z,ajištění (krytí) Pohl~dávky ~eyro~~,aé~mm v~7~ovn.ání své 2o~ledávky 
fiaCI kvotu z 'celé pohledávky v dtObV 1 o ;re:I e e,' jest vypoclsh vyrov-
:nej~stota, zda ~ okud v ' ' 'v: vy.rnV'~'élJlll. nez8lpravené č. 15044. 
děl ovací-ho práv'; neo ,r::~~·~ac\~ vente,} ;nelll 'kryt, placením ma základě od
splátky -na soudě' podl~ § 14~5 ob~OV.~~lh:? ~~uzmka k složení vyrov-nací 
vy:rovnání potvrzené soudem říšsko~:m . c: '044;"sm~. č; 1,~?77. 
zemsko; dosavadní stav neby,I v v eD~y'm ~ema pravm ucmky pro tu
z ~~. února 1935 .R. -G. Bl. I. č. ~~I~n;,n a:nt ,nemeckym 'VYrovnacím řádem 
z uradu nelze ,přihlédnouti k tomu že za vl' 
vyšovala :vyrovnací kvotu zan'kl ' za Ol,;a.n'a pohledávka, pokud pře-
skutečnost byla zřejmá z ~yrov~a~chrav?-1IaktntY~ ~yrovnáním, třebaže tato SpIS, erymt pro,veden důkaz o .i j'lll é 
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skutečnosti; pro tu otázku nemá VÝZinamu, že žalovaný uZIlal 've vyrovna
cím řízení z.8Žalovanou pohledávku Č. 15325; srov. č. 12304, 13400, 13937. 
uzná'ní pohledávky vyrovnacím správcem ve vyro.v-nacím řízení předcháze
jícím konkursu nemá právního účinku IV konkursním řÍzení; v něm musí býti 
přihlášená pohledávka zkoumárn.a znova Č, 16213,. 
uznání pNhlášené pohledávky vyrovnacím správcem má význam pouhé sku
tečnosti a není novým s3'mostatným zavazovacím důvodem Č, 16213. 

vyrovnací řád Č, 337/1914 ř. z.: 

právní účinky vyrovnacího řízení: § 9 (účinek vyr. řízeni na promlčení PO
h1edávek): přihláš'kou pohledávky k vyrovnacímu řízení, zahájenému jen 
o jmě-ní obchodní veřej-né společnosti, se fl e,p ř e trh oU je promlčení i proti 
veřejnému společníkovi č. 15810 (I)r. sb. Č. 3094); srOV. Č. 2523. 3183 a 
5408; srov. i rozh. u § 11 ,fl o v é h o vy .1'. ř. 
u pohledávky, která vůbec nebyla při-hlášena k vy,rovnání dlužníka, není 
promlčení vyrovnacfm řízením staveno č. 14009"; swv. i rozh. u § II nO-

vého vyr. ř. ~ 14, 16 (pohledávkY neurčité a nedospělé): bylo-li při prodeji zboží pře d 
zahájením vyrovnacího řízení -o jmění kupitele ujednánO zapravení kupni 
cerny ve splátkách bez ztráty lhůt, nebyl prodate1 s to, aby 'Vykonal volbu 
podle čl. 354 "bch. zák. dříve, než uplynula IMta k 'poslední splátce kupní 

ceny Č, 13296. 
neby,l-li kupitel v době zahájení vyrovnacího Hzení v prodlení s odběrem 
zboží ani s poslední splátkou, ježto její dospělost nastala až po z,ahájernÍ 
vyrovnání, nepatří nárok prodatele na náhradu škody (čl. 354 obch. zák.) 
do kupitelova vyrovná'ní ,č, 13296. 
§ ,15 (nároky na opětující se dávky): pokud jest vyrov,nadm řízením dotčen 
nárok na placení doživotní r'enty, k jejímuž placení se vyrov
,nad dlužník před z.ahájením vYfO'vnadho ří:zení zavázal smlouvou, zejména 
pokud jest oprávněný odkázán na kvotu z jednotI.ivých dávek, či jest nárok 
na placení renty určiti jednotnou částkou (kapitaliso:vati), z níž hy pak _bylo 
dlužníku :platiti Ikvotu jako z ka.2dé jiné pohledávky podr:obené vyrovnání 
podle schváleného vyrovnání Č, 13552. 
§ 39 (právo hlaSovati- o vyrovnáni): z přihla'šky a žádosti o udělení hla,gá
vadho práva Q. sobě neplyne, že se 'Věřitel vzdftl mlčky svého oddělovacího 
právač. 13686. ", 
.otázku, zda se věřitel vzdal mlčky svého. od.děloiVacího práva, jest posuzovati 
'podIl! okolností jednotlivého p'řúpadu s hlediska hmotněprávního podle § 863 

"bč. zák .. č. 13686. 
~ 47 (úmluva o nedovolených výhodách): slo,"a »to, cd splněno na základě 
neplatné úmluvy ... « jest pojímati ve smyslu užším CL je, rozuměti pln é
nÍ' m jen to, cO bylo plněno s k ut e Čll ě 'll 'a po: hl ,e d á v k u, !buď pla
cením ve smyslu § 1412 obč. zák" nebo dáním .na místě placení (§ 1414 

obč. zák. Č. 14300. 
za iplnění ve smyslu § 47 vyr. ř. nelze pokládati 'Z,řízení práva zá'StaVll1ího, 
byť se stalo důsledkem splnění smluvního závazku uloženého dohodou ni
cotnou ,podle § 47 vyr. ř. Č. 14300. 
jde ,o zvláštní nedovolenou výhodu ,podle § 47 vy-r. řádu, učinil-Ii vyrovnací 
věřiteI ,svťtj soulhlas s vyrovnáním závislým na sjednání kupní smlouvy s vy
rovnacím dlužníkem, z.namenající ,pro něho (věřite,le) hmotnou výhodu 
Č. 15206 (Úr. sb.č. 2659). 
úmluva o _ jinak nedovolených - z.vláštních výhodáoh není vyloučena 
II věřitelů, jimž přísluší nárok na vyloučení (věřitelů s výhradou práva vlast
nického až do úplného zaplacení) č. 15564 ('Úr . .sb. Č. 2921). 

.2" 
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jde o. 'neI?latpou ú~luvu, j:st,liže. se' věřitel, jen.ž prodal z-boží s výhradou 
vlastmc!~l ... vyrovna~lmu d!uzn~ko~!I, vzdal teto vyhrady za to, že kupní cena 
b:rI~ :apste.na r~koJemstvlm třeh osoby, slíbív při tom hlasovati pro vyrov
·namc. 15564 (Ur. sb. č. 2921). 
§ 53~ odst. 4 (právní účinky vyrovnaní): předpokladem žaloby jest příčinná 
soU'vIslost meZI !hlasováním věřitele, jehO'ž pohledávka za ručitelem anebo 
spoludlužníkem je kryta, a mezi nemožností zaviněnou vyrovnacím dlužní
kem, aby se' ručitel nebo spoludlužník zúčastnil vyrovnacího řízení č. 15492, 
§ 57 ve mění čl. III. zák. č. 99/1923 (následky nesplnění vyrovnání): pokud 
lze s h.J.e~lska' § 57 vy.r. ř. prominouti krátké prodlení v placení vywV'nací 
k~?ty, jez b~10 způsobe!l;(} ... tin;. že si dlužník vyžáda'! dříve Q. správnosti 
v::!telo-ya pQ.za~avkll vYJadrem odbomíka č. 13198; srov. Č. 7760 (plen.). 
ve~ltel J~st pOV1?e.~~ (§ 1416 ?bč. zák.) užíti zaslaných mu peněz nejprve 
k uhrade :sp1atne J1Z vy-ro~naCl kvoty Č. 13198. 
OŽi:Vl1Utí celé vyro;vnací pohledávky nastává již tím ž·e dlužník nesplnil včas 
alpIně" 1J:!0tvrzené ,vyrovná?,í Č. 1~280; stejně ·č. 4768, 6139, 6663', a j. 
eOCekuCl?l zabavent P?hledavky oZlvlé podle § 57 Vyf. ř. se vztahuje ·na celou 
p'0hledavku,. nebyla-l.l exekuce omezena na část, ~nebO' nedal-li vyrovnací vě
nte! -::- p'Ů'vllnný ,-o Jas~ě najevo. ještě před jejím zabavením, že se amezlllje 
na JejI vyrovna'cl čast c . .14280. 
nt:jistot~, zd-a ,a pakud vyr?'V,~ací věřitel není kryt· -placením na základě od
del?'vaClho prav~, neopravnu]e vyrmrnacíh-o dluŽiníka ke složení vyrov.nací 
splatky na soud~ podle § .I~25 obč. zák. č. 15044; srov. Č. 15077. 
by;~a-h, vyl0v.naCI splatka JIZ splatná a uplatňoval-Iii vyrovnací dlužník za
poctem teprve dopisem z 'PozdějŠí _ doby, neby.lo -započtení uplatněno ,včas 
P?dle § 57 vyr. ř. jako zaplacení splátky č" 15046. 
z~vaJZe,~ r~koj~ího, který ,se y:~ručil. za splnění vyroVlnací -kvoty, nezaniká 
zas;adne hm, ~·e vyr~y,",~cl ventel u.1ednal s vyrovnacím dlužníkem soudní 
S'illlr o pohleda'vce oZJIvle pro nesplnění vyrovnání ť. 15585. 

vyrovnací řád Č. 64/1931 Sb.: 

začátek účinnosti: byIo-li vyrmr:nací řízení pravoplatně' skončenn před 
1. sr,pn,em :~3-1, nel~~ na. tn~o ří~ení vztahovla-ti žádné předpisy nového vy
r~ynaclho radu, tu.cUz .am predpls § 67 o -následcích nesplnění vy.rovnáRí· 
pn tom nerozhoduJe, ~d.y podle vyrovnání nastala splatnost levot, zejména; 
~da byly kvoty splatne teprve za platnosti nového zákona č 13408 
Je-li vyrov~a:cí řízení ye s.myslu čl. X. uvoz. zák. ke konk. a' -vyr. ř: č. 64/ 
?93} skon DlÍ! podle p-Tedp-Isu 'Vl'f., řádu č. 337/1914, jest řešiti otázku oživ
,~utt pohled~vky pro !1e;do?rzem vyrovnacíc-h splátek podle § .,,57 vyr. ř. 
c, 3,37/1914 r. z. ve zneOl zak. ze dne 26-. dubna 1923 Č. 99 níko.Ji.v -podle 
§ 67 vyr. ř. Č. 64/1931 č. 13471. ' , 
§ 4, č. 3 (kdy -není dovoleno zahájení vyrovnacího řízeni) viz rozh č 16828 
~ h-es-1~: vyrovnání zemědělské (§ 6). . . 
~. 5.VIZ heslo: vy!oV:v~ání zemědělské rozh._ Č. 15476. 
C',6. ak lt;ebolo drlleyeJsle _ (~utené) vyrov.nanie sp-Inené, nemožno započat' 
ze~edelske vyyrovn,~cle ?Ů'kmcovame, ho-ci od započatia, drievejšieho vyrov
nacleh?, :po~ra~ovam!l vaz do. d~a podan:ia návrhu na zemedeiské .vyro~nanie 
uplYiI1ulo ll:, ytaC l}~z ,sesf mestaCO~ Č. 15719 (Or. sb. Č. 3007). 
nelze o~ep-ntl zahaJ.~nt v~rovnacíhQ. říz·e.ní (zemědělského vyrov.nacího řízení) 
.proto, ze, vyn~:~~ac! dluzník nesplnil dřívějŠí vY;fOv-nánÍ, dosáhl-li od všech 
vyrovnaclch .ventelu poshovění v placení 'vyrovnad kvoty a pIniI-ii splátky 
na vyro,vnacl kv,otu v mezích poskytnutého mu poshovění č 16228 (10 b 
Č. 3376). . r. s . 

~r~ řa: 23 (právní účinkY vyrovnaciho řízení) viz též mzh. č. 15140 u § 31 

~ahájení vyrovnacího říz.ení -nemá Viliv na nesplněné smloUJvy co. 14725' 
c. 5428, 8992, 5560. ' srov. 
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pro -otázku, zda jest ,nárok na v:~ceJ~í čá~ti ...z~lohy yd~.né na y~odání č~kanky 
dotčen zaháj-ením vyrovnacího" nzem ~ .l'~em dluzm~a, C-pnJe,m:~ zalohy), 
rozhoduje, zda: v z -ll i k 1- již pred y~ah~lemm vy.roV'~anl;. -ll"e:alezl ~.a. tom, 

.zda v dohě zahájení vy'wvnacího nzem byl onen narok jeste neurcIty, ne
peněžitý a nedospělý č. 17061 (lOr. sb. č. 4029). 
§ 10 (účinek zahájení řízeni na p!ávni j~ .dlužníkova),: jsou-li splněny 
další podmínky uvedené v § 49, c. 2 kO-llk. r., Jest pohledavka

v 
ze smlouvy, 

sjedna-né v mezích § 10 vyr. řádu, pohledávkou za podstatou c. 15045. y 
§ 11 (účinek na proničeni pohledávek) viz též judikaturu u § 9 st. vyr. r. 
~a h á i e TI í m vyrovnacího řízení o jmění dlu<žníkově se promlčení ani ne-
přetrhuje, ani nestaví Č. 15078. ,y , 
stavení promlčení nastává j e -ll p ř j, hl á š'~ o u 'P0h,ledav~y (dot:~~ne vy
rovnáním) k vyrovnacímu řízení; n~r~'Ziho~u~e, z J<zkeho duvod~ yeEdel.ne
-při'hlásil svou ,pohledávku k vyrovna'lll dluztllkovu c. 15078; steJne c. 14009 
II § 9 vyr. ř. č. 337/1914. "' . '" 
§ 12 (účinek vyrovnacího řízení na řízení .konkursní a exekucm) vtz tez 
rozh. č. 14589 II ~ 15, fOzh. Č. 16887 II § 26 vyr. ř. ." . 
byla-Ii za vyrovnacího ří~ení ,o J~ění dlužní~a .povole~,a,exek~ce, J~st d:IuzOl~ 
oprávněn k rekursu, aOlž za!~zl.na tom, ze ym::?lUll;l .a" zaroven kOlhovm 
soud neměl vědomost o za:ha']enem vyrovnaclm nzenI, Jezto se nesta.Ja po
známka zahájeného vyrovnacího řízení č. 13419. 
předpis § 14, odst. 2 vyr. ř. 'není lna zá'vadu oprávnění dluž'níka k rekursu 
proti povolení exekuce na jeho jmění za vyrovnání ,Č. 13419. 
bylo-li vyrovnací řízení zahájen~ o- jmění, firmy kupce je~ll'~t1ivce, b~J.o tím 
zahájeno o jmění kup.ce jedna:tllvce a vyhoď-a § 12 se tyka kupce Jednot-
livce Č. 13463. . 
vyrovnací správce jest -oprávněn k rekursu proti usnesení povolujícímu exe
kuci na movité věci vyrovnadho dluž-níka č. 13498, 
§ 12 Vyf. ř. brání -nej-en vý·konu, ale 'i pov-olení e:xekuce Č. 13498. 
tím že exekuční soud z.rušil k rekur&-u vyrovnacího správce před rozhod
nutÍm ,reku~sníhn soudu exekuci podle § 39, č. 2 ex. ř., nestal se rekurs 
zbytečný.mč. 13498. -
po zahájení vyrovnacího lřízení O' dlužníkově jmění není exekuce přípustná 
,padle § 12 vyr. ř. a § 39, {. 2 e".ř. Č. 14014. 
k zahájení vyrovnací:ho řízení o jmění povinného jest přihlížeti z úřadu a 
mus-Í k němu přihlížeti' i rekursní soud, zvěděv o něm z. pří p u s t 'll é oh o 
opravného prostředku, byť i povolujícímu soudu známo nebylo; nejde Q; ne
dovalenou nov-otu v reku'1'sním říze·ní Č. 14014; srov. č. 14736. 
po zahájení vyrnvnarcieho pokračovanÍ-a na dlžníkovo ilmanie je exe'kúcia 
sIce neprÍ:pustná, av,šak na Mto prekážku nemóže hradeť rekurzn;ý vsúd, ak 
ide -o rekurz, ktorý má byť odmietnutý, lebo bol opozdene podany c. 14736 
(Úr. sb. Č. 2332); srov. Č. 14014. 
útraty sporu, o ktorých bol uČÍ'nený súdcovský v}rrok teprv .. po zé\Jpoč,atí vy
rovnaci-eho pokra.čovarnia, nie sú dotJmuté vyrovnaním č. 15877 (Vf. sb. 
Č. 3(18); ste,jně plen. ro",h. Č. 7392. 
§ 13 (práva na oddělné uspokojení a nároky na vyloučeni) víz též rozh. 
Č. 13979 u § 55 vy •. ř. 
právo věřitělů na oddělené uspokojení 'nezaniká již tím, že přihlásili své 
pohledávky i jako osobní vyrovil1ací věřitelé ,č. 14358; stmr. Č. 13686. 
,při-znáním hlasovacího práva ve vyro-Vinacím ,řízení pro celou .pohledávku ne
zan4klo věřitelovo právo na oddělené uspokoJení č. 14182; srov. č. 13686, 
6978. 
zadržovací právo kupecké (čl. 313· a další ohch. zák,) se nepřeměňuje za
hájením vyrovnadho řízeni o jmění dlužníkově v ruční zástavu č. 163176. 
zadržovací právo kupecké nutno vy.konati žalobou ve smyslu čl. 315 óbch. 
zák. i tehda, bylo-li o jmění dlužníkově zahájeno vyrovnací řízení č. 16376. 
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též zaďržovaCÍ právo podle čl 313 b h' ." 
,níeh ús:avů uvedených v -min.' naf. z~ ~.n·e z2a~~"řt:tnf~6~ěk"te;ým ;. peněž
'I1echanem v platnosti čl V uvoz 'k k ' ) a , c., 110 r. Z'I po
Č. 16376. '. za' . - ·ex, r. nutno vykonati žalobou 

~e:s~~a 2.n:yrr:ct~~~~,n:eb~~~e~~~~n~~d:~~ia~:f~o.~ýc;~ Yl~c;í6J stan~ve~á yY' § 13, 
§ 14 ( r' ", "', .' W ON zmenen. c. 15720. 
k II r s ~§a§v~ nad od

t 
d
2
elene

l 
u) spokoJeru) VIZ tež rozh. Č. 13411 II hesla: k o n-, ,o s. a 3. 

~ř!'d v!a~~~~~ týká i Oddě.lhený~'~ p~áIV, .ikhž :by/lo v posledních šedesáti dnech 
• v ln;. vyr~~na.cJ. D nZefll I,nabyto na dlužníkově po hle d á v 
Je~, ~u by,~~. pr:, z~?a)e~l1 vy.rovnacího ,řízení sice zabavena ale b ,I C ~~ 
h~JI~lmU venteh pnkazana jen ok vyrbr,á.ní v 13651 - , ya vYrna 
zan& oddělenébo práva podle § 14 :',,' ", '". . 
podmínkou že řízen' b d vyr. r. nelll kane-Dny, nyhrz Jest Jeho 
oživ.ne však, hude-Ii I vy~ot,rfa~í Př~!~~~e~~~r~~~'~,á~í i~~~iášeno za skončené, 
dokud není jisto, zda ,budou splněn d' k c. . 
pro oživnutí oddělenéh'Ů' práva 'nelzeY zVrollS"lmt.m, YkPr?, 'konbe-čný zánik anebo 
d' k . t" , ' I e;xe UCl z a I 'a ven í m pohl 
b~;~l~. J~~6~~~k k navthu nebo z ,úřadu zrušiti přikázání pohledávky k v;~ 
přikázání pohledávky k vybrán' . t kl' f " 
ve smyslu ~ 14, odst. 2 vyr. f. lčle~365'tS I na rov'en zpeněžení pOhledáv,ky 

§ 15 (Z,ápiSY ve veřejných !<niMch) viz roz'h .. Č. 14589 II ~ 12 v r ř 
spravenlm k-fl1hovníh'Ů' záznamu " ' " ' y . . 
hledáJvky se nabývá knihovníh pr~va za~tv~vmho k zajištění peněž.ité po
dána žádost o záznam a !Vznik '? prava '~ ,u~liIlkem .od chvíle, kdy byla po
spravením záznamu kt 'h a pro opravilleného oddělené právo podmíněné 
vésti, 'Po ,s,pravení k' IPla~~~s'~f ~ez:Y{::;á?~cí ří,zení '~:hed-o,!~,ká., a" které lze .při-
§ 14 d ... nt vyr,oVln'acl .o nzem C 14589 

, o st. 2 'nehrání oprávnění vyr dl," 'k k k ' . . 
kuce za vy.fiOv:nadho řízení na jeh '.' ~ u~n~ a, ,r,e. Hrsu proti pO'volení eXe-
hl,~díc na to, že povolující ,a záro~eAm~n\: t~mu Jest dluvžník;.. oprávněn ne
haleném vy-rovnacím řízení j"ežto TIelb·YlTI! OVk-nI.hS?thld nemel ve~'omost o Za-
§ 1 ( ~. '. ,o v ' m ac poznamenano Č. 13419 
. 6 pohledávky neurclté) VlZ shora rozh.č, 17061. . 
~ 21 (SpoIU~íci".a ručitelé) viz též mzh. u ~ 55 vyr. ř. 
platy vykonane rucIte.Jem neb ". ·d" . 
vyrovnacím řízení nebo' po j'~h~ ~~~~e,S?h arll1~, dl.lužníkeI?' po zahájeném 
kvoty č~ 13815. ll] nemajl v IV na vypočet vyrovnací 
kdo převzal proti ,bance spoludl v 'ck' - , 
krytí svéh'Ů' -dluhu u ~ní odevzdaluzn; Y ,zavaz:,!<, za dluh osoby, které na 
pak vyrovnání jest povinen za laf~.ed Ťlm SVU] směnečný akcept, uzavřel 
kterou .převza.J' spolUdluŽl~ický P, II kvy.:o;nací k':.~tu jednak z částky, za 
směneóném akceptu odevzdané:::vaze , Je nak z ,evastky, uvedené na jeho 
na te'llto akcept vyplacené zapla-til bJI~~e _k .~~tl~U, ucelU

l
, aJb:y ~'e z hotovosti 

kem Č. 141:68. zaJIs eny SpD' udluz-lllkovým zá1az-
§ 21 p,)atí ,i 1'1"0 ručitele kte"' . " 
a o takovém dLuhu na -'kter' r~lJ~o~, povmnt. t:.la"titi solidárr:ně s dlužníkem 
dho řízení směnku 'splatnou Ytepr~~ntk 'C~dal, Jeste před zahájením vyrov,l1a~ 
č. 2146). za nzelll vyrovnacího č. 14455 (nr. sb. 
'kdo přistourpH jaka. rukojmí a I' t -'k "" . 
'I1'acím věřitelŮ'm až do výše pvP a c:

ili 
v~wvna:nl, rucí jednotlivým vyrov

dávkám č~ 14481. revza e ,o zavazku v poměru k jejich pohle-

sjednána-II mezi věřitelem -a hlavním dl ,"- ~k, ' 
hlav:n.ího dluhu v určitých splátkách b uZ~lk:~ I~Oh?da (smlr) o zaplacení 
rukojemství, není věřitel rávněn v ~z J.a e o 1 vy~ady vztahující se na 
dokUd :hlavní dlužník Přes: splácí č.z~~~~9. zaplac.ent dluhu na rukoJmím. 

~l~o.az 23 (korupensace vzájemných pohledávek) viz též rozh. Č. 15045 
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~ 23: věřitel nemůže sv-oji vzájemnou pohledávku, jež má býti zaplacena 
,podle vyr-ovnání teprve v budoucnosti (do určitého dne), započítati na splat
nou pohledávku vyrov;nadho dluž,nfka, jež dlužníku vznikla až po zahájení 
vyrovnacího řízení Č. 14687 (IÚr. sb. č. 2287): srov. č. 2483, 7546. 
§ 26 (přednostní pohledávky) "iz rozh. Č. 15045 II § 10 (poměr § 26, Č. 2 
k § 23). 
Č, 5: pohl'adávkaJ tabá,kového zahradníka z.o smluvy sjeditanej s pestitefom 
tabaku, vzniklá v trojročnej dobe pred započatím zemedelského vyrovnania 
proti pestitel'ovi taba-ku, je p r e dno st n o u pohl'adávkou a je pod!'a § 12 
vy'r. por. (citované ustan-ovenia platia aj v zemedelskom vyrovnncom po
kračování podY. § 3 ,,-I. ,"ar. Č, 75}1935) vymáh.teYná Č. 16887 ('Úf. sb. 
Č, 3755); Srov. 'Úr. sb. Č. 1679, 1769, 3288, 
§ 30 (nároky vyloučené z vyrovnacího Hzení) viz rozh. Č. 13733 II § 67 
vyr. ř. . 
~ 31 (pohledávky cizich věřitelů): vyrov.nání potvrzené soudem říšsko
německým nemá právní účinky pm tuzemsko; ten stav nebyl změněn ani 
,německým vyrovnacím řádem z 27. února 1935, R. G. Bl. I. č. 15140 ('Úr, 
sb. Č. 2502). 
~ 34 (prá'Va a povinnosti'! vyrovnacího správce): vyrovnací správce jest 
v e:xekučním řízen'Í zavedeném proti vywvnacímu dlužníku p ,ř e d zaháje
ním vyrovnací:hc řizení o dlužnikově jmění oprávněn k návrhům jen potud, 
pokud jest to součástí jeho, povinností uložerných mu v § 34 vyr. ř., anebo 
pokud mu ·oprávnění k podání návrhu h)lllo výslov,ně uděleno (§ 14, odst. 2 
vyr. ř.), není však v takovém exekuóním řízení, byť vymáhající věřitel 
nabyl od,dělného, práv,a a po~olení úsahovy zabavených věci v posledních 
60 dnech pfed zahájením vyroVlnacího řízení, oprávněn navrhnouti zrušení 
úschovy povolené již ,před zaháj-e:níiffi vyrovnacího 'řízení, vydání zabave
n)'ch věcí a omezení ex,ekuce Č. 16875. 
odpovědnost vyrovnacího správce: ked' vyrovnací s-právca bez súhlasu vy
rO\llnacieho komjsára vyplácal -odbornému dozorco'vi, dosadenémtl do ob
chodu vyrovnac-iebo dlžníka lIlie'ktorými, ve-ritel'ml. z peň.azí, utržených 
v tomto .obchode, odmenu -prisl'úbenú mu týmito veritel'mi, zodpovedný je 
vyrov-naciemu dlŽlnikovi z.a vypla,tenú sumu ~. 16896 (IÚr. sb. Č. 3815). 
§ 38 (náhrada výloh a odměna vyrovnacího správce): úmluva o výši ná
hrady hotových V'ýloh a odměny vyrovna<;ího správce ve smyslu § 38, 
odst. 3 vyr. ř. je právnl jednání, jež upravuje jak pochybnou výši nároku 
správcova, tak pochytbnou výši závazku dlužníkova (§ 1380 O'bč, zák.) 
Č. 16907 ('Úr. sb .. č. 3861). 
l1ejde o vzdání se (§ 1444 obč. zák.) části nároku vy.rovnacího správce na 
odměnu a náhradu hotových vý.loh, nýbrž o neplatnou úmluvu s·právce 
s dluŽillíkem .o' výši uvedeného nároku, jestliže se vy1fo;v:nací správce s dluž
níkem dohodli o určité výši onoho nru-oku, o Illěrn.ž v té době nebylo pravo
platně rozhodnuto, a zavázaH se vzíti zpět rekursy poda_né proti usnesení 
vyrovnacího komisaře, jimiž byl nárok ten upraven č. 16907 ('Úr. sb. 
Č, 3861). 
§ 43 (přihlášky pohledávek): odst. 4: rprávověřitelů na oddělené uspokojení 
nezaniká již tím, že přihlásili .své pohiIedávky i jako osobní vyroVinací vé
řitelé Č. 14358. 
§ 45 (vyrovnací rok): účinky zastavení vyrovnacího ,řízení p'Odle § 65, Č. -1 
vyr. ř. nastávají již dnem vydání zastavovacího -usnesení, nikolirv- teprve 
jeho právní moci, a to i tehdy, byLŮ'-li řízeni zastaveno pro nedostavení se 
dlužníka k vyrov:nacímu rukou podle § 45, odst. 1 vY'r. ř. Č, 13189. 
§ 47 (právo hlasovati o vyrovnání): přiznáním hlasovacího práva ve vy~ 
rovnacím řízení pro celou p6hfedávku ,nezaniklo věřitelovo ;právo na oddě
lené uspokojení Č. 14182; srov. Č. 13686,6978, 
odst. 3: směrnice pro stanovení výše krytí pohledávku .oddě1ného věřitele 
ve smyslu § 47, odst. 3 vyr. ř. Č. 13409, 
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§§ 50 až 52 (čeho je třeba k přijeti návrhu - hlasováni o vyrovnáni): § 51: 
hlas otce zemřelé rprvlní manželky manžela vyrovnací dlužnice se nepočítá 
za podmínek vytčených v § 51 vyr. ř. při výpočtu většiny pohledávek, hla
sujecli pro vyrovnáni č. 16326 (iÚr. sb. č. 3442). 
předpis § 51, odst. 1 vyr. ř. nerozšiřuje 'pojem švagrovství vytčený v § 40 
obč. zák. Č. 163·26 (Úr. sb. č. 3442). 
úmrtím jed-noho z manžeh1 nezan.iká švagrovství mezi pozůstalym manželem 
a příbuzným zemřelého manžela Č. 16326 (:Or. sb. Č. 3442). 
pro otázku, zda jde e -osoby, jež se podle § 51, odst. 1 vyr. ř. počítají při 
Výlpočtu většiny věřitelů a jejich pohledávky při vý,počtu !Většiny pohledávek 
jen tehdy, hlasuji-li -proti návrhu .na vyrovnání, je rozhodující den hlaso~ 
vání, nikoliv den, kdy Jnabyli svých pohledávek proti vyro:v:nacímu dluž·níku 
Č. 16637 (:Úr. sb. č. 3639). 
veritel' tým, že omylom prihlásil k vywvnan-i,u len č,asť svojej pohl'adávky 
a na ňu vyrovnacie splátky prijal, nevzdal ·sa ešte neprihláseného zbytku 
pohl'adávky; účinky vyrovnania vzťahujú sa aj na :neprihlásen'Ú časť pohl'a
dáv.ky Č. 17019 (lÚr. sb. č. 3885). 
§ 52: nelze odpor·ovati ve vyrov1nacím řízení rozhodnutí, kterým bylo vě
řiteli hl,asovací .právO' p.řiznáno č. 13690. 
odst. 3: ;nepřípustnost samostatného dovolacího rekursu dO' rozhodnutí re
kursního soudu, jimž !bylo vyrovnacímu věřitelI odepřeno hlasovací právo 
pro přihlášenou pohledávku, třebaže rekurani soud usnesení prvého soudu, 
jímž ,bylo věřiteli přiznáno hlasovací právo, z jiných důvodů zrušil s vý
hradou právní moci Č. 16058. 
§ 54 (práva vylučovatelů, oddelných věřitelů a přednostní pohledávky). 
žádá-li prodatel, jenž si vyhradil vlastnictví k prodané věci do úplného za
placení kupní ceny, na kupitcli upadlým do vyrovnání, zaplacení kupní 
ceny, může mu býti přiznáno· jen IPráv:o 'lla' zaplacení v mezích a :podle vy
rovná'ní; poh'ledávku z kupní ceny zůstává pohledávkou obyčejnou a nárok 
na uspokOjení hy bylI změněn předpisem § 54 vyr. ř. jen, kdyhy prodatel, 
který ustoupil od smlolUvy, žádal vrácení prodané věci k níž měl vyhrazeno 
vlastní"képrávo Č • .13625. ' 
vyrovnací řád nestanoví žádné následky, nezajistil-Ii vymvnací dlu~ník podle 
§ 54, odst. 1, pOrSl.ední věty vyr. ř. 'přednostní pdhledávky. ač věřitel o to žá
dal, a není to zeuména důvodem k odepření potvrzení vyrovnání Č. 13'873. 
požaduje'-li věřítel na vyrovnacím dlužníku z·a:p.lacooí pohledávky kterou dluž
ník neuznává a kterou ani v sez.namu pohledávek ve vyrovna~ím řízení ne
uvedl, maje za to, že zalli:k.la, j,est vyr,ovnad dlužník DlPrávněn podle obdoby 
§ 54, odst. 3 VY'r. ř. složiti :na soudě splátky vy1rovnací kvoty připadajicí 
na spornou pohledávku, obává-li se následků :nezaplacení kvoty vyrovnací, 
kdyby by,). pO'hledávka soudem uznána za exístentni č. 15077. 
§ 55 (úmluvy o zvláštních výhodách) víz též ro~hodnuti II § 47 vyr. ř. 
Č. 337/1914. 
k :nicotnO'sti úmluvy (§ 55 vy,r. l.) jest přihlédnouti z úřadu, i když byla 
namítálna po uplynutí lhůty ke směneč,ným námitkám Č. 13248' srov. č.~7341 
6864, 4805. ." 
byla-li z majetku vyrovnacího dlužníka převedena na vyrovnacího věřitele 
s!TI,ěnka v souvisJosti s vyrovnacím řízen.Ím, jde ,o nedovolenou. výhodu; 
trebas se ,přev,od směnky stal .pti příležitosti smlouvy úvěrové, .při níž vy
rovnací dluž.nÍk dostal od vyroV11aciho věřitele hotovost Č. 13248. 
pro otázku nkotnosti návl!hu rozhOduje jen objektivní 'hledisko. zda se vě
řiteli ta1kovým ujednáním dostalo proti ostatním věřite'!ům téhož druhu 
zvláštní výhody, čilí nic č. 13323; srov. Č. 7913, 9342, 7299. 
k. neplatnosti úmluv rpodle § 55 vyr. ř. se nevyžaduje; aby věřitel někoho 
shbováním výhod ·pro. dluž,níka neoo jiným způsobem orbmyslně přiměl 
k převzetí závazku bez práViflího podkladu a:ni vědomí věřitele že· se mu 
ujednáním vú,bec dostává výhody č. 13323: ' 
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po pravoplat~ém vyrovnání ~ení sice ?Iužník povin,eu věřÍt~li. platiti, více 
než vymvnacI kvotu. ale nem v tom ntc nedovoleneho, vzda-h se vyh?dy 
z vyrovnání a platí-U věřiteli více ,~ež vyrovnací kvotu, pokud. se ,ovsem 
placení takové nepříčí velícímu předpIsu § 55, o.?v~t. ! rvyr. r., to J~st! pokud 
se neděje podle neplatné úmluvy. kterou b~la venteh p~ed vyrovna,lllm nebo 
v ča!5e mezi vyrovnámím a právní platnosti potvrzovaclch usnesem nedovo
leným způsobem přislíbena zvláštní výhoda č. 13400. 
podle § 55 vy.r. ř. stačí, převzala:;--Ji i 1j,~á Hetí oso~a záruku ~a plné usP.?: 
kojeni pohledávky věřitele, ledaze. by slo Q pouhe ,~otvrzem ~a\~az~1!. Jl~ 
dříve založeného,' tím nabyl věřitel zvláštní výhody ipred ostatmml

v 
venteh, 

ovšem jen, byl-li 'vyrovnacím věřitelem, nikoliv byl-li vylu60vatelem c. 139?9. 
postoupený dlužník může mamítati, že se postup pohledávky stal z P?dnetu 
vyrovnacího řízení a v souvislosti s ním č. 14667; srov. Č. 15916 CUr. sb. 
~31~. ., I 
postoupený dlužník může vzn~sti námit;ku ~edovoIene umluvy v~ smys u 
§ 55 vyr. f., třebaže uznal VŮČl postupmkovJ ipOS~oup~o'!1 pohledaV'ku, do
káže-Ii že po:stulpník musil věděti, že' postoupeny dluzmk nebyl \Schopen 
platiti 'v době ujednání nedovolené úmluvy Č. 1591-6 (lÚr. sb. č. 3158); srOv. 
Č. 14667. , I" . 
§ 55 vyr. ř. č. 64/193'1 (na rozdí! od § 471 staré~o vy:~. ,r.~ ,neroz lS?Je1 

kdy k nedovO'lené úmluvě došlo; z!lkaz tam, ~;yeden.y se ty~a ,1' umluv uJ~d
naných p ,o prav.oplatném ..potvrzem vyrovnam a p D skoncem vyrovnaclho 
řízení č. 16654 (Úr. sb. č. 3651); srov. Č. 5281. 
k výkladu § 55, prvni a druhé věty vyr. ř. č. 11079 (.Úr. sb. Č. 4051). 
pro up.Jatnění 'P o u II é n e pIa t TI o s t j úmluv, O' zv{áMních výhodách v~ 
smyslu § 55, odst. 1, první věty vy!. ř . ."ep~atí tříletá l'~ůta sta'?ovená v druhe 
větě prv.ního ,odstavce řečeného predplsu c. 17079 (IUr. sb. c. 4051). . 
jestliže se vyrovnací dlužník z podně~u v yy:ov~acího ;ří~ení nebo v SOUVIS: 
losti s ním vzdá nároku na zaplacem casti uJeooane uplaty za provedent 
díla (domu) vyrovnacímu věřiteli neh osob~ věřitelE blízké tí~, ž~ se spo
kojí s úplatou nižší, jde O' nedovolenou umluvu podle prvm ,,:e~y §, ?5, 
odst. 1 vyr. ř.; bylO-'li však dílo provedeno teprve P? ~nom vzda~l se, Jde 
o plnění na základě neplaÍ'n~ ú!.llluvy ... ve sm~slu dr~'~e vety uvedeneho usta-: 
n.ovení, a dlužník jest ,opravne:n p'~zadova!l do tn let ode dne provedenI 
dila toho čeho se vzdal č. 17079 (\Jr. sb. c.4051). . 
není ještě pLněním, provedl-li vyrovnací dluž,ní!< VZd~l1í se části úpl~ty tlm, 
že připsal dotčené osobě částku tu v obchodmch knthách k dobru c. 17079 
(Úr. sb. č. 4051). " h 2 • 
§ 56 (právo věřitelů proti spoluzavázaným): srov. tez roz. u § .1 vy!. r. 
ustanovení odchylná od zásady § 56 vyr. ř., pO'jatá dO' ~yrov.nacího, návrhu, 
jsou závazná Jen, 'Pro ty věřite,le, kteří, ht~o:vav~~ .J~r!, v~ro~nacI!ll, roku 
'pro takto uzpůsobený Inávrh, výslovně k nemu ,pnvolIh, mkohv ~sak ~o 
věřitele, který pN, vyrovnacím roku nebyl a o navrhu nehlasoval c. 13330. 
platy vykonané ručitelem za vymvnacího dlužníka n~bo jiným v sO,1idál"'nÍ1~ 
dlužníkem po zahájeném vyrovnacím řízení nebo po Jeho skoncem nemaJl 
vHv na výpočet vyrO'vnací kvoty č. 13&15. 
§§ 58, 59 (odepření potvrditi vyrovnáni): 
č . .4: usnesenie vy-rovnacieho k.omisára" aJby dJŽník ... ~:O určitej doby zaplatil 
a'lebo zaisti! odmenu vyrovnacoleho spra'Vcu a pausal<Jl:y ipopJatok :- tento 
v určitej výši _ pod nág.ledkami odopren~a potvrdema vyrov:n~ma. tre~a 
iPokl'ádať za vyzvanie podl'a § ?8, ods~ 1, c. 4 vyr. por. - protI ·nemu nle 
je rekurz pripustný č. 15419 (iUr. sb. c. 2814). . . 
odepříti potvrzení vyrovnání lze podle § 58, odst. 2 vyr:}. ten tehdy, nem-lL 
vůbec mnžno zjednati 'Si dostatečný přehled o hospodarskem stavu vy'OO'V
nadho dlužníka :nikO'li již tenkráte, nen~-Ji. možno zjednwti' si, tzkevýto. pře
hled toliko pro' povrchní vyko.návání úřadu vymvnacího spravceJ ·ktery ne-
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zjist.il .př~sně. stav a cenu dlužníkova jmění a neuvedl ani, zda dlužník vedl 
0i?chodm v kmhy, a ,podle čeho zjisti,l majetkov\' stav dlužníkův č. 16340 
(Ur. sb.c. 3448). 
rozhod:~utí Q o potvr~ení anebo odepření potvrzení vyrovnání není vázáno na 
90deollI, lhutu, ~ytcen~~ y § ?v5, odst. .1 ,Vyf. ř., a soud může. k nápravě 
uvedene vady vzdy zandlh z uradu bedltve prozkoumáni majetkového stavu 
dluž'níkova vyrovnacím správcem a doplnění J'eha zprávy č. 16340 (IÚr sb 
č. 3448). . . 

nv~ní p~ekážkou potvrzení vyrovnání z důvodu nedovole-né výhody" jestliže 
tn~~vr~ml0vá vět~ina vyro!'~acích Věřitelů,_ počítaná yodle §. 50 Vyf. ř., ne
poclta]e v to ovsem ty ven tele a pohledavky kterym se má dostati uspo
kojení výhodnějšího, nepopřela výhodnější pfednostní pořadí přihlášených 
pohledávek, ač j;im takovéto pořadí nepřisluše.Jo a hlasoiVa'la pro vyrovnáni 
souhlasíc tak mlč:ky s přednostním pO'řadím č. '16340 (Úr. sb. č. 3448). ' 
§ 59 (opravné prostředky) viz hesla: oprávně,ní k 'rekursu stiž
n o s t ve vy r. říz e ní.' 
§ 60: v tom, že dluŽinik, jsa žaIován o zaplacení celé -pohledávky, v první 
stolici nenamítal vyrovnání, jest spatřovati vzdání se výhod z něho plynou-
cích č. 13400. . 

odst. 1 viz též ""zh. č. 14000 u § 55 vyr. ř. 
bylo-li ,:"yrpvnací řízení o jmění žalovaného pravopla,tně skončeno již před 
vynesemm rozsudku soudu prvé stolice, -po případě před ukončením ústního 
jedná'I1:Í v prvé stolici, aniž žalovaný námitku vyrovnání před -prvým soudem 
uplatnIl, nemohl soud k vyrovlnání přihlížeti z úřadu a jest námitka vyrov
,nání teprve v odvolání opožděná č. 13400. 
§§ 60 až 63 (právní úči"ky vyrovnáni): 
dlužník, ~terý se domáhá žalobou oposiční uznání, že vymáhaný návrh byl 
nebo z.amkl, musí dokázati podmfnky zániku částI nároku vyrov:naciho v'ě. 
řitele, převyšující vyrovnací kvoty, t. j. že vyrovinání soudem pravo.platně 
potvr.:e~é bylo spln.ěno ~plně a včas a že neož·i,vl pů'Vodní nárok podle ~ 67 
vyr, r. c. 14650; s·rov. c. 7144. 

odst. 2: podmínkou žaloby jest příči:nná souvislost mezi hlasováním věřitele 
jehož pohledárvka za mčitelem anebo spoludlužníkem je kryta a mezi ne~ 
možností zaviněnou vyrovnacím dlužníkem. aby se ručitel nebo' spo'ludlužnik 
zúčastnil vyrovnacího řízení č. 15492 (lÚr. sb. č. 2872). 
Odst. 3: viz "ozh. č. 13733 u § 67 vyr. ř. 

§ 61: neplatí, jde-li .o vy-rov'nání zahájené o jmění -fi'rmy kupce jednotlivce; 
tím, že bylo vyrovnací fízení zahájeno o jmění firmy kupce jednotlivce bylo 
zahájeno o jmění kupce jednotlivce č. 13463. ' 

§ 63 (vyrovnání - exekučním titulem): exekuční, titul podle § 63 vyr. ř. 
není dotčen, ;j, když vyrory;nací dlužní'k nesplni-I vy.rovnání a posti.hly jeJ ná
sledky nesplnění vyrovnání (pozbytí sleva vý'hod vyr:ovnánim mu poskytnu
tých (§ 67 vy;. ř.) č. 13937. 
vě'nteI, nemající přednostní právo, může přes to, že nastalo oživnutí .pohle
dávky, vésti ve smyslu § 63 vyr. ř. exekuci proti dlužníku d-o výše vyrov
nací kvoty a jest zbytečná ž·aloba věřitele, pokud se domáhá zaplacení kvoty 
č. 13937; srov. č. 14141. 
ustanovení § 67 vyr. ř. neIze užíti při vedeni e:xekuce na základě exekuč
·ního titu-Iu podle § 63 vyr. ·ř.; vymáJhající věřitel má na vůli vésti e:xekuci 
buď na zák,ladě exekučního titu~lu podle -§ 63 vyr. ř. anebo následkem oživ
,nutí pO'hledáv;ky podle § 67 vyr. ,ř. podle původního na celou původní po-
hledávku znějícíhO' exekuč·niho titulu ,č. 14141; srov. č. 13937. . 
neobsaJlUje-li exekuční titul podle § 63 vyr. ř. závaze:k k placení úroků ode 
dne dospblosti nezaplacených splátek, nelze povoliti exekuci k vymo:žení 
úroků, byť i vymáhající - věřitel měl- podle' hmotného p-rá'va na ně nárok 
č. 14141. 
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povolení exekuce nebrání, že k exekuónímu návrhu nebylO připojeno jako 
přHoha (§ 54 ex. ř.) pravoplatné usnesení soudní o potvrzeni vyrovnání, 
když tato skutečnost byla soudu vyřizujícímu e:xekuční návrh odjinud známa 
č. 14604. 
vymáháni vyrovnacích splátek na vyrovnacím ručiteli Č • .15380 (Úr. sb. 
č. 271f1). 
kdy a -kterých vyrovnacíoh splátek se může vyrovnací věřit~~ domáhati pa 
vyrovnacím ru{:iteli exe'kUCl podle § 63 vyr. ř. a kdy a kterych splátek za
l"bou č. 15380 (lOr. sb, č. 2797). 
povoliti exekuci podle výpisu ze seznamu priblášek ve vyrovnacím řízeni 
je příslušný soud uvedený v § 4, Č. 6 ex. ř. č. 13914; jinak Č. 14333. 
vy r o V,fl a c í s o 'll d je příslušný povnliti exekuci! podle výpisu ze se
znamu přihlášek ve vyrov:nacím řízení č. 14333j jin1ak č. 13914 (rozhodnutí 
o kompet. zápor. konfliktu). 
§ 64 (ukončení vyrovnaciho řízení): k ukončení vyrovnacího řízení nelze 
při povolení exekuce prDti úpadci přihlížeti z úřadu č. 15189 (tOr. sb. 
č. 2643'). 
vymáhající věřiteI musí v exekučním návrhu uvésti a osvědčiti, že bylo vy
rov,nad řízení skončeno, jinak jest jej zamítnouti, třebas byla po~ná"!ka 
zahájení vyrovnacího řízeni v den rozhodování o' návrhu z pozemkove kmhy 
vymazánač. 15189 (úr. sb.,č. 2643). 
§ 65 (zastavení vyrovnacího řízení) viz též § 58 vyr. ř. rozh. č, 16340 
a heslo: vyro,v;nán.í zemědělské (§ 24). v v,., .. ~ 
úči,nky zast~vení vyrovnacího říze'ní podle § 65, c. 1 vyr. r. nastaVa]l Jl~ 
dnem vydání zastavovacího usnesení, nikoliv teprve jeho právní moct, 
i tehdy, bylo-Ii řízení zastaveno pro nedostaveni se dlužníka k vyrovnacímu 
roku podle § 45, odst. 1 vy!". ř. č. 13189. 
k zastavení vyrovnacího řízení nelze při povoleni exekuce proti úpadci při
hlížeti z úřadu č. 15189 (úr .• :h. č. 2643). 
vymáhající věřitel musí v žádosti ,o po-volení exekuce (nu'Ceným zřízením 
:práva zást<iyniho) uvésti- a prokázati, že vyrovnací řízení hylo j:Iž zastaveno, 
jinak jest e:xekuč·ni návrh zamítnouti, třebas. poznámka zahájen} 'Vyrovn~
db-o řízení byla již v den, kdy bylo .00 žádosti soudem rozhodovano, z knih 
vymazána č. 15189 (Iúr. sb. č. 2643). 
zastavil-li soud prvé stolice vyr-ovnaci řízení z di'ivodu ,§ 65, ,č. 1 vyr. ř., 
kdežto rekursní soud je zastavil 'z důvodu § 65, č. 5 vyif. ř., jde .o pod'stat
nou změnu usnesení soudu prvé stolice, a nikoli o .potvrzující usnesení soudu 
druhé stoJi.ce ve smyslu §. 528, odst. 1 c. ř. s. v norvém znění Č. 16828. 
§ 67 (následky nesplnění vyrovnání) viz též rozh .. č. 14792 tl hesla: ex e
kuce zajišťovací. 
r Ů' z s a 11 ú·č i n n Ů' st i § 67: bylo":U vyrovnací řízení pra'Voplatně skončemo 
před 1. srpnem 1931, neplatí, §, 67 o následcích nesplnění. v~rovnání; ne
rOZihoduje, _kdy podle vyrovna'll1 nastala splatnost kvot, ze]mena zda byly 
kvoty sp-Iatné teprve za účinnosti nového vyrovnaciho řádu č. 13408. 
je-Ji vyrovnací řízení skončiti p,odle vyr. ř. č. 337/1914, je řešiti otázku ožh~
nutí pohledá,vky pro nedodržení vyrovnacích splátek podle § 57 vyr. r. 
č. 64v'1931 č. 13471. 
P o vah a, poč á t e k I h II t y: osmidenní dod~tečná lhůta § 67 vyr. ~. je 
lhilta hmotněprávní č. 13689. > 

osmidenní dodatečnou ,lhůtu jest -počítati od dohy, kdy doporučený dopis 
dlužníka došel tak, že mohl každou chvíli při průměrné opatrnosti podle 
§ 1297 obč. zák. do něho nahlédnouti č. 13689. . 
byl"li dopis dodán do zamykací schránky dlužníka (§ 144 pošt. řádu č. 3171 
1916) jest již od tét9 do:by počítati osmidenní--dodatečnou 'lhůtu, ~nikolty 
teprv~ ode dne, kdy si dlužník dopis skutečně vyzvedl __ č. 13688; srov. 
č. 15396. 
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lhůta podle § 67 vyr. ř. se počítá d TI e m ip o do ruč e II í upomínky vy
rov. dlu:Óníku č. 15396 (Úr. sb. č. 2803); srov. č. 13689. 
upomínka, náhražka upomínky: upomínka ve smyslu § 67 vyr. ř. musí po
cházeti od onoho věřitele, jenž se dovolává důsledků nesplnění vyrovnání 
č. 13'733. 
návrh na povolení exekuce nenahrazuje up.omínku ve smyS'lu § 67 vy,r. ř. 
č. 13733. 
požadavek kvali-fikovaného upomínacího dopisu není nahrazen tím, že jiná 
osdba zabavila pohledávku, kterou měl vyrovnací věřitel za vyrovnacím 
dlužníkem č. 16607. 
podanie ža,loby nahradzuje upomienku podl'a § 67 vyr. por. Č. 17019 (Úr. 
sb. č. 3885); srov. č. 9675, 8926, 16607. 
podání žaloby, jež jjnak .nahrazuje Ulpomínací dopis, nemá v zápěti oživ
nutí vyrovnací pohledávky, hy-la-li upomínaná splátka na kvotu zaplacena 
před doručením žaloby, třebas ,ne-b)'lla zapravena včas pOdle ustanovení vy
rovnání Č. 16607. 
rukojmí za kvotu: ztra1a lhůt pro nesplnění vyruvnání vyrovnacím dlužníkem 
nastává proti vyrorvn.-admu věřiteli jen tenkrát když to hylo zvlášť ujednáno 
č. 15380 (Úr. sb. č. 2797). ' 
závazek vyrovnacího rukojmího nezaniká zásadně tím~ že vyrovnací věřitel 
ujednal s vyrovnacím dlužníkem soudní smír o po'll,ledávce oživlé pro ne
splnění vyrovnáni Č. 15585. 
zaručil-li se vyrovnací rukojmí jen za zaplacení vyrovnací kvorty bez sou
častného převzetf závazku, že rutí za uvedenou kvotu, dokud nebude za
,placena celá snad později oživlá lPohledárvka, zaniká rukojemský závazek 
zaplacením částky rovnající se vyrovnaci kvotě, třebas -nastalo pro opoždě
nost konaných splátek o'ži'vmttí celé původní pohledávky; nelze tu užíti před
pisu § 1416 obč. zák. a zapo-čítati opožděné sp'látky nejprve ,na nezaručenou 
část poh-ledálV'ky a teprve poté na její zaručenou část č. 16406. 
placení splátek: přisouzené úroky, vyloučené z vyrovnání podle § 30, Č. 1 
vyr. ř., 'lze vymáhati' jen tehdy, Dživne-li pohledárvka č. 13733. 
provise (vzniklá ,podáním ,protestů) a útraty směnečných 'žalob, vzniklé po 
zahájení vyrovná,ní, ,nejsou vyrovnáním dotčeny a ,nemá jejich nezap'lacení 
právě tak jako nezaplacení úroků, vylouče:n'ých z vyrovnání, vliv na - oživ~ 
nuti pohledávky č. 13733. 
vyrovnací dlužník může se zavázati že ibude platiti na vyrovnání pohledávek 
věřitelů už před pravoplatností sou'dního potvrzení vyrovnání ,č. 14732. 
kdo ,převzal vů'či bance spolud!užnický závazek za dluh 'osoby, které na 
krytí svého d!uhu u ní odevzdal p,řed tím svůj směnečný akcept, a uzavřel 
pak s-oudní vyrovnání, jest povinen zaplatiti vywvllací kvotu .iednak z částky, 
z'a kterou převzal spoludlužnkký závazek, jednak z čálstky uvedené na jehu 
směnečném akceptu, odevzdaném bance k tomu úče.Ju, aby se z :hotovosti, 
na tento akcept vyplacené, zaplaHl dluh, zajištěný spoludlužnickým závaz~ 
kem; neUlčinil~1i tak, oživla \pohledávka č. 14168. 
částka zaslaná vyrovnacím dlužníkem .vyrovnacímu véřitelí 'před splatností 
splátky na vyrovnací kvotu -bez jakéhokoliv určení, nemusí býti ilmtně zapo
čtena na tuto splátku Č. 1441S-; srov. Č. 15396. 
úmysl zaplaHti jen, vyrovillací splátku lze projeviti jo konkludentně (§ 863 
obč. zák.) č. 15396 (,or. sb. č. 2803); srov. č. 14418. . 
i tehdy, nesp·lní~li vyrovnací dlužník, který se zavázaJ k placení splátek l1a 
vyrovnací kvotu již před právní mocí soudního potvrzení vyrovnání, v,čas, 
nastává za podmínek § 67 vyr. ř. oživnutí pohledávky č. 14732 ('Úr. sb. 
č. 2328); stejně č. 6375. 
útraty upomínky nenáležejí k vyrov-nací kvotě a nenástává proto nebyly-li 
zaplaceny, účinek v § 67 vyr. ř. vytčený č. 15348 (IÚr. sb. č .. 2761); srov. 
č. 15396. 
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íitraty upomínky a úroky za ~obu od ~p!atnosti _iedn~tl~výc-~ vsplá~ek na yvy
rovnací kvotu do zaplacení techto splatek. v .~~datecne lh~te. neJsou :pr~d: 
ruětem vyrovnání; jejich nezaplacem nema ucmky nesplneneho vyrovnam 
č. 15396 (IÚr. sb. č. 2803); srov.č. 15348. . . 
požadu-je..:li věřitel na vyrovnacím dlužníku zapl~cem pohledavky,. k~~WU. 
dlužník neuznává a kterou ani v seznamu poh'ledavek ve vyfOvnaclm nzem 
neuvedl maje za to že zanikla jest vyrovnací dlužník oprávněn podle ob
'doby §'54, odst. 3 ~yr. ř; složÚi ~a,s?udě splátky. vyrovnací ky~ty, připa
dající na spornou ,pohledav-ku, obava-li se n~sledku :ne.zaplac~n! kvoty vy
rovnací kdyby by{;a pohledávka soudem uznana za exlstentm c,. 15077. 
QlmyI 'dlužníkův, zavinění dlužníko'vo: dlužní~)e chráně~ te~ 
v případech, :kde placení věřiteli nedošlo včas 'bez dluzmkova zavmem 
č. 15397 (Or. sb.č. 2804). .. .• 
nejde o omluvitelný omyl,v trv~-~. ?Iužn!~. na ~espravnem vypoch! ~'yryov
nací -splátky, ač se mohl presvedc}tt. o ventel?ve omylu, a nezaplah~h pres: 
nou její výši; v takovém případe 1 nepa~r-ny ne~oplatek (1 K 65 h) ma 
v z"pěti oživnutí pohledávky č. 15759 (Ur. sb. c. 3060). 
keď veritel' omylům Iprihlásil k vyrovnaniu .len ča'~ť ,svotej pOhťadávky a 
vyrovnací dlž'ník na jeho žalobu o za;plateme nep~'1hlaseneho zbytk;-t, ~e~a~ 
platil aj tento .podfa vyrovnacej kvóty (:r 8denne] ,~ehote p? dorucem. za
loby), ožila cel á povodná pohfadávka c. 17019 (ur. sb. c. 3885); srov. 
č. 16607, 1256Z.. . . 
není po.dm~nkou ,oži,vnutí 'Pohledávky, }~~Y v~ři~el uvedl '! .~pomm5e spra~
nou vý'ši dlužné splátky, 'nýbrž jest veCl dll}zmka, ~by Sl, ]-1 vypo'cetl a ve
řiteli v dodatečné lhůtě zaplatil č. 15759 (Ur. sb. c. 3060). • . 
o myl věř i t e ,I Ů v: vyrovnac.íh~ d!užníka s. tíh aj í .:n~sle,dky' 11e~plnent 
potvrzeného vyrovnání, nezaplatIl-ll .pres v upomlnku, ?1a!l~l nalezltoStl" § ;J7 
'lyr. ř., splatnou vyrovnací splátku, tře-baze vyrovn~cI~ ventel y -l~por:llnaClm 
dopise vedle výzvy k splnění vyrovnání uvedl zř~lme o-n;ylne, ze jest ne
zaplacena splátka z a j j ,n o u d o ch uč. 15474 (Ur. sb. c. 2860). 
následky pro vedení ~ekuce pod -I e p Ů vod 'O í h o e X'e k u čin í h O ti
t u ft u viz též níže rozh. č. 14141. 
vymáhající věřitel, opírající svůj n1kok také o oŽj,v.~utí pohle~ávkr podle 
§' 67 vyr. -ř., není povinen, aby v návrhu ,na 'poy,olem exekuce tvrd~l a do'
kázal podmínky jejího oživnutí č. 13~24; srov. c. 14141. 
věřitel, nemající přednostní právo, může phs to, že :n~stal,o ?živnutí :pohle~ 
dávky. podle exekuoního t!tulu ve sI?yslu § 6~ ryy}. L v~~. exekUCI proti 
dlužníku -do 'výše vyrovnacI kvoty a lest zbytecna zalaba ven tele, pokud se 
domáhá zaplacení kvoty č. 13937; srov. č. 14141. - ~', . 
následky pro ,vedení exe~~'c.e -podle exe:kuc.?lho,tlt~lu 
v e srny s I u § 63 vy r. ř.: e',xekucUl tit~l ,'Podle. § 6~ .vy~. r. nen;1 dotc~n" 
i když vyrovnací dlužník nesplnil vyrov;n~lll a sÍ1,h-Iy Jej n~s,le.d~y -nespl:n~m 
vyrovnání (ztráta sleva výhod vyrgvnalllm 'IDU poskytnutych § 67 vyr. r.) 
č. 13937; stejně č. 14141. •. . 
§ 67 vyr. f. nelze užíti .při vedení exekuce podle fixekucmho Í1tulu uyede
ného v § 63 vyr. ř. č. 14141 ;ste.jně č. 13937. 
není-li podle obsahu po-tvrze~ého vxro~:n,ánívv~tanoven~ ~tr~ta. l~ůt je~notli: 
vých vyrovnacích splátek, ma vy-mahaJlcl vent:l <TIa vuh vesÍ1

v
.exek';lcI ?ud 

na základě e'Xekučn~ho titulu podle § 63 vyr. r., anebo po oZlvnuÍ1 pohl~
dávky (§ 67 vyr. ,ř.) podle pův.odniho, .. na celou původní 'Pohledávku zne
jídho exekučního titu-Iu č. 14141; srov. ,co 13937 a 13324. 

Vyrovnání zemědělské (vlád. nař. č. 76/1936, 259/1936, 13/1937, 55/1938): ~ 1: 
k výkladu 'Pojmu »zemědělských Ipozemků« a »zemědělského podmku« 
ve smyslu vlád. nař. č. 76/1936 č. 15814 (lúr. sb. č. 3101L srov. 
i č. 15816 (Úr. sb. č. 3,102). 
vedení I e S !ll í h o hospodářství není ho'Spodafením na zemědělských po
zemcích podle řeč. vlád. naf. Č. 15-814 -(IOr. -sb. č. 3'101). 
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ob ch o d II í zahradník není zemědělcem ve smyslu voJád. nař.· Č. 76/ 
1936, třebaže provozuje obchodní zahradnictví v nepatrném rozsahu a 
pěstuje vedle k'větin a ovocného stromoví hla-wlě· zeleninu č. 15816 
(Úr. sb. č. 3102). 
Č. 2: zemědělci podle uvedeného vlád. _nařízení nejsou man.želé, tpře~ 
vyšu1í-li pensijní příjmy manželovy výtěžky jejich společného hospo
dářství č. 15422 (Úr. sb. č. 2817). 
zemědělcem podle § 1, odst. 1, Č. 2 je ten, kdO' se vyživuje z výtěžku 
hospodaření na vlastním zemědělském pnzemku f třebas nepatrné vý
měry, a mimo to z výtěžku prací ve větším zemědělském podniku své 
manželky č. 15798 (Úr. sb. č. 3086). 
Č. 3: za zemědělce ve smyslu § 1, Č. 3 vlád. nař. ,č. 76/1936 ,v doslovu 
vlád. nař. č. 259/1936 a 13/1937 jest .pokládati jen toho propachto
vatele zemědělskéhO' pozemku, jehož je on sám vlastníkem, nikoli však 
j, pachtýře nebo uživatele (poživatele), kteří byli nuceni _propachtovati 
zemědělské -pozemky pro nem~, invaliditu 'nebo stáří, třebas je pach
tovné převá~ným zdrojem jejich výživy č. 116267 (iÚr. sb. č. 3395). 
§ 3: proti usneseniu rekurzného. súdu, ktorým 'bolo potvrdené usne
seoie súdu prvej stolice, vynesené o žiadosti o počatie zemedelského 
vy-rovnacieho pokra:čQvania, relkurz 'Oie' je prípusrný č. 15391 (Úr. sb. 
č .. 2801). . 
aj započatím z e ID e od e 1 s k é h o vyrov. pŮ'krač,orvania podra vlád . .nat. 
Č. 76/1936 proti advokátovi zaniká jeho právo vykonávat' advokáciu 
č. 15442 (Úr. sb. č. 2830). 
úpadce jest sice oprávněn k !ll á v r:h II na zahájení zemědělského vy ... 
TOVlnacího řízení, to však nelze' zahájiti, trvá-U, 'V -době' návrhu konkursní 
nebo (obecné) vyrovnací řízení č. 16234 (IÚr. sb. č. 3386). 
·konkursní správce není opráillnén k r e:k u r s u proti usnesení, jímž bylo 
zahájeno zemědělské vyrov:nad řízení za k.onkursu Č. 15521 (IÚr. sb. 
č. 2892). 
lehota :TIa odloženie ,núteného predaju dlžníkových vecí, stanovená 
v § 13, odst. 2 vyr., paf., nebola vládnym .nariaderním č. 76/1936 zme
nená č. 15720 (Úr. sb. č. 3010). 
rekursní soud nemusí z ú ř ,a d u přihlížeti. k tomu, že vymáhající vě
řitel s právem na .oddělené uspokojení (§ 131 vyr. ř.) v návrhu na po~ 
volení exekuce 'nucenou dražbou ,podaném za zemědělského vyrovna
cího řízení !netvrdil, že upomínal dluž'uíky zpúsobem uvedeným V' § 20 
vlád. nař. č. 25011935 o zaplacení splátek podle § 21, odst. 1 vlád. nař. 
č. 76/1936č. 16273. 
,rekurzná fehota .prO'ti usneseniu, ktorým bolo zemedelSké vyrov.nacie 
pokračovanie zastavené, počíta sa odo dňa verejného vyhlásenia (vy
vesenia usnesenia na súdnu dosku) bez ohl'adu. na to, a.ké poučenie 
o rekurZlnej JehGte obsahuje zastavovacie usnesenie, doručené zvlášť 
relmrentovi č. 16350 (lOr. sb, č. 3421). 
po zahájení zemědělského vyrovnacího řízení ne.Jze vésti exekuci pro 
,pohledávku nepožívající přednostního' práva ani ,na takové jeho jmění, 
jež mu nepatří jakO', zemědělci. (živ:nostenský podnik) -č. 16593 tÚr. sb. 
č. 3613). 
§ 12 vyr. por. platia aj v zemedelskom vy.rovnacom pokračovaní 
č. 16887 (Úr. sb. <. 3755). 
ked' vyrovnací správ ca 'bez súhlasu vyrovnacieho komisára vy:plácal 
odbornému dozorcovi, dosadenému do OIbchodu vyrovnacieho dlžníka 
niektorými veritel'mi, z peňazí, utržených v tomtO' obchode, odmenu 
prislúhenú mu týmito veritel'mi, zodpovedný je vyrovnaciemu dlžníkovI 
za Yl"platenú sumu <. 16896 (IOr. slb. č. 3815). 
za věci řízení vyrovnacího jest pokJádati i věci iemědělského řízení 
vyrovnacího a ,platí o nic,h, že jsou věcmi feriálními Č. 16794. 
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i po zahájení zemědělského vyrovnacího řízení o jmění žalovaného jest 
zemědělce odsouditi k zaplacení zažalované pohledávky v plném roz
sahu i s úroky a útratami ve lhůtě § 409 c. ř. s., dokud ,nebylo vyrov
nání soudní pravoplatně potvneno Č. 16944. 
i po zaháJjení zemědělského vyrovnacího řízení lze povoliti poznámku 
vykonatelnosti pohledávky, pro niž bylo na dlužnikově nemovitosti již 
dříve zapsáno smluvlní právo zástavní č. 17055. 
§ 6: memožno potat' zemedelské vyrovnacie pokračovanie, ak povodní 
dlžnící spolu 5' pristúpi,všími solidárnymi dIž,níkmi ponúkli spoločne mi
nimálnu kvótu; veri,tel' má právo: požadovat' od každého dlžníka ~ 
vynímajúc nerozvedených manželov (§ 13 vlád. nar. Č. 76/1936) ,
úplnú minimá,lnu kv.átu až do zaplatenia: celej pohYadávky Č. 15476 
(Úr. sb. č. 2,862); srov. Or. sb. č. 1290 a Sb. n. s. č. 11825. 
ak nebolo drievejšie (n:útené) vyrov:nanie splnené, nemožno započat' 
zemedelské vyrovlllade pokračovanie, hoci .od započatia drievejšieho 
vyrovnacieho' pokračovania až do dňa podania 'ná'vrhu na zemedelské 
vyrovnanie uplynwlo už viac než šest' mesiacov Č. 15719 (Úr. sb. 
č. 3007). 
nesplnění dřívějšího vyrovnámÍ anebO' nuceného vyrovnání jest o'b j e k
t i v n í překážkou zahájení j zemědělského vyr. 'řízení a jest k ,ní při
.hližeti z úř1iduč. 15912 (Úr. sb. č. 3,16:». 
nelze Odepříti zahájení vyrovnacího řízení (zemědělského vyrovnacího 
ří,zení proto, že vyrov.nací dlužník nesplnH dřívější vyrov,nání, dosáhl-li 
od všech vyrovnacích véřitelů .poshovění v placení vyrovnací kvoty a 
p'lnil-Ii. splátky na vymvrnací kvotu v mezích poskytnutého mu ,posho
vění č. 16228 (Úr. sb. č. 3376). 
poměr zemědělského vyrovnání ke .konkursu a k obecnému vyrov.nánÍj 
úpadce jest sice 'legitimován 'k návrhu na zahájení zemědělského vy
rov:nacího řízení, to však nelze zaháji,ti, trvá"H v době návr:hu řízení 
konkursní nebo vy.rovnací řízení Č. 16234 (Úr. sb. 'č. 3385): 
výz:nam zkrácení pětileté lhůty, stanovené 'V § 4, E. 3 vyr. ř. na šest 
měsíců podle § 6 vlád. Iflař. č. 76/1936 č. 16234 (Úr. sb. č. 3385). 
.předc.hozí zahájení zemědělského vyro'V<nacího lřízení je podle §. 6, odst. 1 
vlád. nař. Č. 76/1936 překážkou zahájení nového zemědělského vyrov
nacího řízení jen tehdy, bylo-li ono předešlé řízení z.aháje.no v posled
ních šesti měsicích Č. 16828. 
lehota na odloženie núteného predaju dlužníkových vecí, stanovená 
v § 13, odst. 2 vyr. por., nebola ",lád . .na,riadením Č. 76/1936 zmenená 
č. 15720 (Úr. sh. č. 3010). . 
ani v zemědělském vyrovrnacím řízení není vyrov.nací správce oprávněn 
k rekursu proti usnesení ,o mčení odhadní ceny nemovitosti vyrovna
cího dlužníka č. 15674 (IOr. sb. č. 2985,). 
§ 9: přípustnost opravných prostředků v zemědělském vyrov,nání proti 
usnesení o ur:čenÍ odhadní ceny nemovitostí soudem ji,nak ,pro odhad 
příSlušným jest posuzovati podle předpisů exekuční'ho řádu č. 15817 
(Úr. sb. č. 3103); srov. č. 16451. . 
o rekursu proti usnesení v zeměděls'kém vyrovnacím řízení, jímž byly 
zamítnuty námitky proti určení odhadní ceny, rozhoduje v druhé sto
lici vrchní soud č. 15433 (.or. sb. č. 2833); stejně č. 16259. 
o rekurze proti u-sneseniu vyrovnacieho komisára v zemedelskom vy
rovnacom pokračovaní, ktorým bolo rozhodnuté o námitkách proti 
určeniu odhadnej ceny, rozhoduje vrchný súd 'č. 16259 CÚr. sb. Č. 3356) j 
stejné č. 15433 (Úr. sb. č. 2833). 
proti rozhodnutí soudu druhé stolice, jímž bylo potvrzeno usnesení vy
rovnacího komisaře o námitkách- podaných proti ur,čení odhadní ceny 
nemovitosti v zemědělském vyrovnacím řízení není dal'šího opravného 
prostředku č. 16451; srov. č. 15&17 (Úr. sb. č. 3103). 
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sankce stanovená v § 9, odst. 5 vlád. nař. č. 76/1936 na opominutí 
údaje hodnoty nároků 'Platí j e fl o zástavním právu pro knihovně za
jištěné pohledávky, nikoliv i o jiných oddělnýoh právech, jako na př. 
o knihovně zajištěném výměnku č. 17150. 
oddělné právo pro výměnek a pro jin-á práva .než pro .právo zástavní 
nezanikne tím, že v usnesení vyrovnacího komisaře o určení stavu bře
men, jež 'nabylo právní mo~i, nebylo k oddělovacímu právu pro v Ý 'ID ě
:ll e k rpřihlíženo, ježto nebylo přihlášeno a uplatněno č. 17150. 
§ 9 a): .v nárvrhu na povO'lení exekuce proti zemědělci _po zahájení země
dělského vyrovnacíhO' řízení musí vymáhající véřitel tvrditi a dokázati 
(§ 55, odst. Z ex. ř.), že a proč nepřekáží ustanovení §§ 9 a 21 vlád: 
"ař. č. 7W1936 v doslovu "lád. nař. č. 259.11936 a č. q/193·7 povolem 
ex,ekuce, třebaže by vymáhaná pohledávky neh)'lla dotčena zeměděl
ským vyrovnánim (§ 12, -odst. 1 vyr. ř. a II 3' vlád. Dař. č. 76/1936) 
č. 16265; srov. však plen. <ozh. č. 16706. 
v zemědělském vyrovnacím řízení v době pře d účinností vlád. ti·ař. 
č. 150/1937, t. j. před 30. červ'nem 1937, byl vyrovnací dlužník po
vinen v návrhu :na odklad exekučních úkonů podle § 9 a) vlád. nař. 
č. 76/1936 v doslovu vlád. Dař. č. 259/1936 tvrditi a osvědčiti pod
mínky uvedné 'V prvé m odstavcí "§ 21 vlád. nař. č. 7tV1936 a neby'ÍO 
na věřiteli, aby tvrdil a osvědčil, že tomu tak není; naproti tomu bylo 
věcí věřitele -odporujícího odkladu exekučníoh úkoní't, aby tv,rdLl a 
osvědčil okolllosti .uvedené v odstavcích 2 a 3 § 21 vlád. nař. č. 76/ 
1936, vylučující och-ra-nu vyrovnacího dlu:žníka ,č. 16706 (pilen. 'mzh.) 
(Úr. sb. č. 3853); srov. př e d tim rozh. č. 16265. 
dražbu :nemovitosti (zemědělského pod-niku) lze odložiti podle 61. II, 
§ 1 b) vlád. nař. č. 150/1937 jen ten·krát, došlo-li k vyrav<nacímu roku 
a k hlasování o návrhu 'na vyrovnání a nebyl-li návrh věřitele přijat 
.(§ 65, č. 1 vyr. ř')J nikQUv L tehdy, do-šlo-li k 'Z'a-stavení zemědélského 
vy-rovnacího řízení ,pro marné uplYlllutí -lhůty, stainovené v § 65, odst. 1 
vyr. ř. a prodloužené" § 24 vlád. 'nař. č. 76/1936č. 16910. 
nelze VyhD",ěti návflhu na odklad exekučních úkonů, týkajících se ne
movitosti zemědělského podniku vyrovnacího dlužníka (§ 9 a) vlád. 
nař. č. 76/1936 ve znění č. 259/1936), došel-Ii soudu až po vydražení 
nemovitosti; nezáleží ,na to.m, zda udělení příklepu .nabylo. již 'právní 
mo.Ci ,či ,"iko.J.i Č. 16824. 
vznikla-Ji, hlavní pohledávka přede dnem, kdy 'hyl podán návrh na z'a
hájení zemědělského. vyrO'Vnací:ho řízení o. jmění povi,nného, neplatí 
o ÚrokDVé a útratové pDhledávce ustanovení čl. n, § 3, písm. 1') vlád. 
nař. č. 150;,1937, třebaže byly úroky samostatně zalažovány a jsou 
s procesnílho hlediska samDstatnou poh.ledávkou, a lze i pro ně povoliti 
o.dklad dražby za :podmínek čl. II, § 1 uved. vlád. nař. Č. 17078; srov. 
č. 14018, 14391. . 
vyrovnací komisár tO e m 'ó ž e 'Podl'a § 9 a) vlád. nar. č. 76/1936 
(v ,zne-nÍ bo.du 4 čl. I vlád. nař. Č. 259,/1936) odlo.'Žiť exekučné úkony 
povolenej vnútenej sp<ávy č. 17124 (lOr. sb. č:4021). 

§ 14 viz rozh. č.I7124 u § 21. 
§ 19 viz též rozh. č. 16910 tl § 9 (shora). 
jestliže stát jako věřitel veřejnoprávních po.hle,dávek <nehlasuje v zem-ě
dělském vyrovnání pn vyrovnacím 'mku, nepočítají se dotčené .po·hle
dáJvky do So.učtu .po.hledávek »věřitelů pti. fO!~u, přítomných ,nebo za
stoup.ených«, nýbrž do úhrnného součtu po.hledávek věřitelů souhlasících 
s vywrvnáním Č. 16456 (Or. sb. Č. 3530). 
pro .otázku, zda jde o. oSDby, jež se pDdle § 51, odst. 1 vyr. ř. pDčítaj.i 
při výpočtu většiny věřitelů a jejich po'hledávky při výpočtu většiny 
pohledávek jen tehdy, hlasují..:1i pro.ti ná~rhu na vyrov:nání, je rozho-
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dující ,den hlasDvá-ní, nikoliv den, kdy nabyli svých pohledávek proti 
vyrDvnacímu dlužníku Č. 16637. 
§ 21 viz plen. rozh. č. 16706 a dále rozh. č. 16265 u § 9 a). 
rekursní sDud nemusí z ú řad u přihlížeti k tDmu, že Ddděin)' věřitel 
(§ 3 vyr. ř.) v návrhu na pOVOlení exekuce vnucenDU dražbDu poda
ném za zemědělského vyrovnání :netvrdil, že upomínal dlužníka ZPŮSD
bem vytčeným v § 20 vlád. nař. Č. 25Q/1935 o. zaplacení splátek podle 
§ 21, odst. 1 vlád. nař. č. 76/1936 č. 16273 (úr. sb. č. 3401). 
předpis § 21, Ddst. 1 vlád. 'nař. t. 76,/1936 ve zněni vlád. nař. Č. 259/ 
1936 zakazuje vymáhání kniho.vních dluhů z nenlO'vitostí zem ě d ě 1-
s k é hop o. dni k u vyro.vnacího. dlužníka; vymáh1inim ve smyslu uve
deného. ustanovení nelze rozuměti již podání 'žalo.by Č. 17042. 
rozhDdovat' .Q tDm, či je tu prekážka exekúcie pDdl'a o.dst. 1 § 21 vlád. 
nař. Č. 76/1936, neprislúcha vyrovnaciemu komisárovi Č. 17124. 
§ 24 viz též ro.zh. Č. 16910. 
též usnesení, jímž vrchní So.ud ro.zh.Ddl v zemědělském vyrovnacím řízení 
o ná'vrhu na pro.dlDUŽení lhůty podle § 24 vlád. nař. č. 76,/1936 jest 
kDnečné a nelze mu o.dpDrovati opravným ·prDstředkem č. 16344 (!Úr. 
sb. i'. 3450). 

Vyrovnání nucené viz hesla: ko..nkurs (§§ 142 a dal. konk. ř.), směnka. 

Vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v rako.usko-uherských korunách atd. 
viz hesID': stá t. 

Výsadní uspokojení dam, pOhledávek a j. viz hesla: dra ž ba (§ 216, Č. 2 ex .ř., 
konkurs, vy,ro.vnánÍ. 

Výsadní zástavní právo viz hesla: dra ž b a v n u cell á II e m o v i t o. s t i (§ 216, 
Č. 2 ex. ř.), správa vnucená, zástavní právo. zákonné. 

Vysazení z práce: »vysazením z práce« rozumí se všeo.becně přerušení' pracov·ní:ho 
poměru 'bez nárDku na mzdy Č. 14214. 
vysazením z prác.e :byl pracovní poměr jen j1,nak upraven, nikoliv zru
š6nč. 13788. 
pro dobu »vysazení z práce«, k němuž dDŠlo doho.dDU mezi zaměst
navatelem a zaměstnanci (závDdním výbo.rem), :nepřísluší zaměstnanci 
nárok na mzdu (§ 1155 obč. zák.) č. 13788. 
byl-li zaměsnanec vysazen pro.ti své vůH, má nárok na mzdu za celou 
dDbu, po kterou byl vysazen Č. 14214. 
vzdal-li se zaměstnanec mzdy pro. případ »dDčasnéhD zastavenÍ« pod
niku, pozbyl ná'roku na mzdu jen tehdy, by.I-li vysazen z práce skuteč
ným zastavením provo.zu, niko.liv jeho omezením Č. 15037. 
vy,saze-nlm z práce není dotče.n z'aměstnancLtv 'nárDk na náhradu za Po.
měrnDu část do.vDlené Č, 13788. 
»vysazením z práce« zaniká nárok zaměstnancův na do.voleuou, když 
doba, po. kterou zaměstnanec v to.m neb ono.m 'ro.ce pro »vysazení 
z práce« nekDnal službu, dosáhla nebo překročila dobu ,d.Dvolené sta
nDvenDU v § 17 zák. Ů' o.bch. pDm. Č. 14369. 
.předpisu § 22 zák. Č. 330/1921 nelze. užíti, nešlo-li o. propuštění člena 
zá'Vodního výboru (jeho. -náhradníka) ze z.aměstnání jednostranným 
aktem, n)'brž o jeho. vysazení z práce o.boustrannDu d.oho.dou Č. 15602. 

Výsledek víz heslo: z á r II k a z a v Ý s led e k (§ 880 a) Dbč. zák.). 
Výslech dlužnika vilz ,heslo.: e,x e ku ce (§ 358 ex. ř.). 

Výslech stran viz též heslo: d o v o -l á ni (§ 503, č. 2). 
přísežný podle § 301 zák. ·č. 76/1927 viz heslo: e xe k II C e ber n í. 

Ddsouzení strany pro zlobn podle §§ 5, 197 a 199 a) tr. zák. je pře
kážkDU jejího výslechu jako strany Č. 13697. 
informativní výslech stran v ro.:zlukověm sporu; jeho účel ,č. 14835. 
p,ředpis § 158 obč. zák. nebrání tomu, aby byla nemožnost zp'lozeni 
dítěte manželem dokázána. vÝPo.vědí manželů k důkazu o. tom slyše
ných č. 14976. 
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byla-li slyšena k dúkazu strana, jež .v- době výsIechu ,nedokonala čtrnáctÝ 
rok stáří, nejde o zmatečnost, nýbrž o vadu řízení Č. 14906. 
stranu v prvé stolici přísežně slyšenou ffniže odvolací soud opétně vy
.slechI1:0~Í1, ovšem s upozorněním na přisahu již složenou č. 14260. 
byla-h Jedna ze stran slyšena pod přísahou v prvé stolici, nemŮ'že býti 
druhá strana při:puštěna o téže okolnosti v odvo'lacím řízení ani k ne
p,řísežnému výslechu č. 14260. 
zho~notil:li, ~oud pryé stolice sv~?e~kou výpo~ěd' nemanželské, matky 
rt vlPoved zalovaneho podle pnmeho dOJmu, 'nebyl odvolacI soud 
opravněn ::Jdchýliti se od skutkového zjištění prvého soudu jen na zá
kl~,~ě bezprostředního svědeckého. výslechu ,nemanželské matky, spo
kO]lV se co ,do výpovědi ža,lovaného jako strany jen se zprávou, kterou 
podal podle § 486 c, ř. s. zpravodaj při odvolacím ústním iednání 
č. 13422. . 
nebyla-li strana phtomna při prohlášení pruvodního usnesení nařizují
cího j~jí výslech k důkazu, musí býti ,obeslána a zároveň jí ~známeno, 
o ktere skutkové okolnosti má býti vyslýChána č. 15065. 
obeslání k výslechu stran má bý-ti ,řízeno lna stranu samu a nestačí 
obeslání do rukou jejího právního zástupce č. 15065. 
z?a jest třeba, když by.l důkaz listinami po jehO' připuštěni soudem 
,VInOU té neb oné strany zmařen, ,připustiti dťí.ka:z výslechem stran podle 
§ 371 c. ř. s., jest ponecháno volnému uvážení soudcovskému (§ 307 
odst. 2 c. ř. s.) Č. 16294.. . , 
soudy nejsou opráv.něny opominouti přednes strany o n.ových skuteč
nostech a ,pr~v?dech pf(~to, že jej uči:ru'la teprve při svém výslechu jako 
strana, ny.~rz JSo,u. ,~oymny p~ihlí~eti i k němu jako k jinému jejímu 
prednesu, nodnobtl lel a zahyvati se, je-'Ji toho potřebí i námitkami 
a obranami, jež důsledkem to-hoO p:řednesIa ,druhá strana l 16675; srov. 
Č. 11714. 

VýsIufué: žel e Zin i Č'll Í c.h z a m ě-s t n a n c ů viz heslO': z a m ě s tn au c i ž e
JezničnÍ. 

- jinak viz heslo: pen s e. 
- účastníka (§ 18 zák Č. lCKVI93:J) viz heslo.: nesporné řízení. 

Výstavce směnky v.iz heslo: smě iI1 e Č n Ý z á k o n. 
Vysvědl!ení vi-z hesla: ob c hod n i po moc n í c i, sml o u v a s ll! Ž e b II í z a-

~ěstna'nci soukromí, náhrada škody (různé). • 
VIZ hesla: k o TI k u r 5, s m I o u v a s I u 'ž e b 'll í, z a m ě s t -n a TI c i s ,o u _ 
kromL 
učebné viz heslo: o b e c. 

Vyšší mOc viz hesla: hory, náhrada škody drahou. 
služby viz hesla: ob c hod n í po·m o c 11 í c i, poj i š t ě 'fl- í pell s r- J n í. 
~ viz hesla: poj j. š t ě n í pe.fl s i j n í, z a m ě s t n a n c i s o' -ll k r orní. 

Výtěžek _ dražby viz heslo: dra ž b a. 

Výtka v:ad vaz hesla: s m 10' u vak u p n í, spr á v a p!f o vad y, 
- - pod[e § 196 c. ř. s.: nejde' jen o porušení formálního předpisu, zhoj i

telné opominutím výtky podle § 196 c. ř. s:, nýbrž o vadu, která se 
tý1mla přímo, obsahového (věcného) úkolu procesní-ho řízeni, nepodal-li 
znalec ,o rněkterýc,h věcech vlastní svůj posudek, nýbrž odvolal se na 
pósudek odbomíků, kteří nebY'li soudem ustanoveni za znalce, ný1brž 
které si zn-alec sám přibral č. 1318'3. 
konání roku v neferiálních sporech o soudních prázdninách -není zma
tečností podle § 477, č. 4 c, ř. s.; Jde jen o porušení předpisu, upravu
jíciho řízení, jež bylo Zchoj'eno tím, že nebyla učiněna výtka 'Podle § 196 
c. ř. s. Č. 13435. 
v návrhu strany, aby by10 ústní jednání odročeno i proto, že vedlejší 
intervenient nebyl k roku obeslán, jest obsažena výtka -podle § 196 
c. ř. s. č. 13730. 
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pokud se musí odvolací soud zabývati otázkou, zda jde o přípustnou 
změnu žaloby, ač nebyla vy,nesena v prvé stolici výtka č. 13994. 
návrh na pokračováni řízení jsoucím v klidu, učině.ný -před uplynutím 
zákonné nebo smluvené lhůty, jest odmítn.outi z úřadu nebo k návrhu 
odpůrcovu; nestalo-li se tak, jde o vadnost. jež je napravena tím, že 
druhá srrana se pustila do jedná,ní, ,nevytknuvši porušení předpisů 
o kHdu ,řízení č. 14411. 

Vyúčtování společnika viz heslo: společnost podle § 1175 o'bč. zák. 
Vyviňovací důvody viz hesla: a II to mobil OV)' z ák o n, n áh rad a ško d y 

dra h o ll. 
Vyvlastnění: předpisy vlád. nař. č. 100/1933 se týkají jen odhadu nemovitosti 

v řízeni exekučn.ím Č. 15098. 
pokud nemusí bl'ti finanční prokuratura orbeslána jako zástupkyně vodohos
podářSkého fondu k je.dnání o náhradě za vyv'last,něné pozemky k stavbě 
údolni přehrady Č. 15168. 
není dovoleno domá,hati se na soudě určení 'náhrady za pozemky vyvlast
něné k účelům vodních staveb, dokud o náhradě nerozhodl praVD-platně úřad 
správní Č. 15168. . 
byla-li ve vyv'lastňovacím řízeni složena odškodňovací částka II soudu pro 
dřivějšiho vlastníka vyvlastněné nemovitosti a byl-li. ten, kdo si z jakého~ 

. koJi,v důvodu činí na ni nárok, pou'kázán na pořad práva, může, se na' něm 
domáhati buď určovaCÍ žalob-ou výroku, že má nárok na složenou ,částku, 
nebo žalobou na ,plnění výroku, aby vlastník vyvlastněné nemovitosti trpěl 
vydání -částky, slO'žené u soud\l, žalo'bd Č. 16205. 
prodal-li by'valý vlastník pozemek v době, _ kdy byla náhrada za vyvlastněnou 
jeho čás.t složena u soudu, nenabývá kupitel vlastnictví k vyvIastněné části 
prodaného pozemku, třebaže vyvlastňovací výměr nabyl právní moci teprve 
po sjednání kupní smlouvy c. 16205. 
vlastnictví k vyvlastněnému pozemku se nabývá pravo,platným vyvlastňo
vacím výměrem a zaplacením nebo složením odškodného ll- soudu; k:nihovní 
poznámka složení odákodného má toliko- úči1l1ky poznámky udělení příklepu 
Č. 16205. 
listovní hrubě porušIl svou úřední povinnost, přehlédl-U při lustrování 
knihovni žádosti knihovní poznámku vyvlastríovacího řízení ,Co 16470. 
náhrada podle § lO,lit. b) žel. konc.'zák. (min. mai, Č. 238/1854 ř. z.) 
za 00, že du-sledkem vystavěrnÍ d,ráhy a povinnosti mu uložené, ponechati 
na nevyvlastněné části svých sousedících pozemků ochranný pilíř pro dráhu, 
nemO'hl tHiti kaolin. v něm uložený, přísluší ,jén původnimu vlastníkovi po
zemků, resp. jeho universálnímu nástupci, jenž se stal v době vyvlastnění 
sousedem dráhy, nikoli jen pozdějšímu. singulárnímu nástupci č. 15850. 
vy-V'lastnění pozemku nebo hudov podle §§ 23, 24_ mor. stav. ř. ,č. 15098. 
žádost vyv-Iastněného za zruše'nÍ- vyv:Jastňovadho nálezu není podle zák. 
Č. 20j1920 vázána určitou lhťí.tou, avšak podal-U Ii vyvlastněný až -po dlouhé 
dohě, jest k pn1t-ahu s tím spojenému přihlédnouti- pň stanovení požadované 
škody Č. 14880. 
jest nezákonností, ,nehleděl-li soud při" stanovení ód-škodného podle žele;l
ničilího' vy'vlastňovaCího zák-Ona all1i k převodnhnu poplatku, ani k újmě způ
sobené stížením 'hospodaření na nOVých' nemovj,tostech č~ -146-10. 

Vyvo1árií-věcí viz heslo: p:.racoyní's'o'udy (řízeni). 
VjTži~é;v;iz též hesla: davo'lání, smIouva o výživném, výměnek 

§ 2 zák. č.31411l!20 viz hl'Slo: eo;ekuce (na platy). 
'e x e k u c e k jeh o z a } i š t ě n í viz hes.lo; e!X e-k u c e _ z a j i š ť o v a c í. 
pro'zatí-m:ni opatJ'e-ní pod,le-'§ 382, č. -8 ex. ř. viz tamže. 

v případě výměty'\'ýživného není dovolání přípustné (zák. Č. 251/ 
1934) jen tehdy, jde-:Ji' o -_souhlasné rozhodnutí nižšich soudů Č. 14279. 

w 
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o výži'Vném požadovaném rozloučenou manželkou podle § 1266 obč. 
zák. plati co do nepřípustnosti dovolání ~ 502 odst 3 c. ř .s. v doslovu 
čl. I, Č. 2 zák. Č. 251/1934 Č. 14435. . , . 

P:oy rozh~dnutí sOl\du,~ruh~.stolice o tO~l, komu z rodičli má býti dáno 
~lte 7 d~ vycl!,ov~ a VyzlVy, Jest dovO'lacl rekurs přípustn~'; ustanovení 
cl. V, c. 2 zak. C, 251/1934 nelze tu užíti Č. 14386. 

co ~o vÝ~~;Y vý~ivného !e zákona je dovolání při souhlasných roz
S~'?y~lch ~lZS1 y soudu vylouceno, at' jde o původní v)rměru či její poz-
de]SI zmeny c. 14563. . 
p.řípustnost dovolání do rozhodnutí odvolacího soudu o počátečném dni 
povinnosti platiti výživné Č. 14644. 
v ot~~ce vým§:y výživ'uého ze zákona stanoveného v řízení nesporném 
nemuze neJvyssl soud rozhodovati ani v oří,padě § 45 zák č. 100/1931 
Č. 147zz,. . . . 

i .pro y Ý ž i V.fl é v. ',?obě p~?ání odpůrčí žaloby .i e š t ě ne v y k o n a
t e Ip~. 1 z, e uplatOlÍl odpure! nárok Č. 15204; opačně Č. 13200. 
OdpurCl naro.1e nelze uplatňovati pro nárok :na výživné v době podání 
žaloby ještě nevykonatelný č. 13200; opačně Č. 15204. 
ulož~ní, po;!,~:nosti . k placení výživného předpokládá, že se dítěti ne
dostava vyzlvy aUl z vlastního jmění, ani od iněkoho jiného č. 15358. 
sl'ub daný vydatej žene tret'ou osobou že sa postará o jej vý,živu, ak 
dá svoje mauželstvo sú-dne roz!účif j~ v rozpore s dobrými mrav-mi 
Č. 17120. ' 
e 2" <; -k u c e: pro vymáhání nároku na útraty spom :přisouze-né opráv
'nene~u ve sporu o výživné n.eplatí zvláštní výhody -st<l!novené záko
nemc. 314/1920 v doslovu zák. Č. 177/1924 pro pohleda,vky výživného 
je-li :nárok lna útraty vymáhán advokátem pOdle § 70 c. ř. s. sal,'Il'ostat~ 
uou exekucí č. 16288. 
oposiční žalobou se lze domáhati í :nepřípust.nosti exekuce vedené pro . 
splatné jJž vý,živné z t.oho důvodu, že exekuční titul zněiící na placení 
výživného byl zrušen (změněn) pozdějším smírem č. 16551. 
n.ávrh na povolení prozatímního opatření k zajištění ;nároku, aby vý
živné uplatňované již dřívějším '~áy.rhem bylo přiměřeně zvýšeno vzhle
dem ke skut,ečnostem nově najeva vyšlým, z nichž se dovozuje že tehdy 
vyvm~řené ,y.ýživné H~odpovída'io sku,tečným tehdejším -majetkOvým po
meru~ vxzl-y,?u I?ovluneho (§ 49 zak. Č. 100/1931), nelze, pokud jde 
o .zvysem vyzlvneho za dobu od podání prvního 'návrhu až do podáni 
?avr?u podle § ~9 zák. Č. 100/1931, zamítnouti z důvodu, že jde o V)T_ 
Zlvne za dobu mumlou, teprve nyní uplatňované č" 13265. 
k tomu, aby bylo odepřeno povolení e,xekuce 'k vymožení výživného pro 
promlčení, nestačí, že z exekučního návrhu jest patrno, že vyživovací 
splátky, jež mají býti vymoženy, byly dospělé p,řed více- 'než třemi 'lety 
Č. 13891. < • 

přeqpis čl. II, § 1 nař. Č. 461.11917 ,ř. z. nebyl dosud změněn, zejm~a 
ne z.konem Č. 314/1920 Č. 14062. 
vy'~áhajicí věřitel vedoucí neomezeně exekuci na výživné, musí již 
v :?avrhu, na pOvO!~~í e,xe~v~ce prokázati, ž<; dlužník je výdělku schopný 
a ze uenI 'nucen ZlÍ! Z vyzlvneho, na ktere se vede exekuce Č. 14062. 
ob.dohné užití zákonného ustanovení ·čl. VI, § 42, Č. 2 zák. Č. 23/1928. 
které platí jen pro Slovensko a Pod-karpatskou Rus není přípustné 
Č. 14062. ' 
; 'pouhá hostinská koncese sama, i když ji její majitel nepr.ovozuje sám 
jest ,»jměním« Č. 13257. ' 
vyživovací alimentační zákon (é. 4/1931): § 1: vyživovací povinnost 
ukládá výdělečnou či:n:nost jen pod-le možnosti Č. 14157. 
je-li manž.elka činna ve výdělečném podniku manželo'vě. plní povinnost 
uloženou JÍ v § 92 ohč. zák. (aby manžela podle svých sil ve výdělkU 
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podporovala) a Ilemuze za to žádati odměnu, z níž by poskytovala atd 
slušnou výživu Č. 14157. 
pouhá skutečnost, že vý'živou povinný dostává podporu v nezaměstna
nosti, nedokazuje sama, že si nemúže beze své viny nalézti výdělečnou 
práci Č. 14776. 
při určení zmeny alimentačnej povinnosti zaviazaného, ktorý pobera 
svoj dóchodok v pol'skej valute, ale povinn)' je platit' výživné v česko
slovenských korunách, v dosled-ku zme:ny valutámych pomer.ov treba 
vychádzať zo zmeny varšavského devízového kurzu československej ko
runy Č. 15337. 
kdo skutečně pracuje a vydělá'vá, není 'nez'púsobilý platiti a když přes 
to, že pracuje, nic na výživu osoby oprávněné požadovati 'na něm vý
živu ze zákona neplatí, porušuje vyživovací povinnost uloženou v § 1 
vyž. zák Č. 4/1931, třebaže podle znaleckého posudku trpí chorobou, 
která ho činí 100% nezpůsobilým k práci Č. 16028. 
kdo je ,právně zavázán k výživě, výchovč nebo zaopatření jiné.ho a vnem~ 
jmění nebo stálých příjmů, aby z nkh mohl úplně uhraditI potrebny 
náklad (§ 1 uved. zák.), jest povinen vy,konávati i takovou výdělečnou 
činnost, která neodpovídá jeho předběžnému vzdělání Č. 16504. 
pokud zavázaný (absolvent odborné ho-spodářs'ké školy) nevyužil všech 
prostředků k tomu, aby se postaralo výdělečnou činnost Č. 16504. 
§ 2: poskytují-li rodiče výžÍvu a zaopatře·ní svému synu nj,koliv plníce 
svou ,povinnost podle § 139 obč. zák., nýbrž z důvodu služebního po
měru, pafií poměr ten pod ustanovení § 2 vyživ. zák. č. 13180. 
porušení 'povinnosti k výdělečné činnosti jest s,paŤřovati v tom, .při
jme-li nčkdo zaměstnání pod obvyklou míru ,odměny za takových pod
minek, které zabezpečují j-eho vlastní výživu, za kterých mu však ne
zbude na plnění vyživovací povÍ'nnosti Č. 13180. 
domněnka § 2, odst. 1 zák. Č. 4/193'1 neplatí, ,ide-li jen o nárok dítěte 
proti otci na odměnu za konané služby Č.- 13275. 
k nároku podle § 2, vyživ. záJk. se nevyihledává, aby mezi osobo~ k vý: 
živě povinnou a osobou jí blízkou, pro kterou komá práce, byl vyslovne 
smluven a skutečně trval námezdní poměr č. 13335. 
slovo »mamžel« v § 2, od:st. 2 vyživ. zák. se vztahuje také na manželku 
Č. 14157. 
útraty sporu o uznání otcovství a o ,výživné jsou příslušenstvím výživ
ného a lze se též jich domáhati ža11obou podle § 2 vyživ. zák. Č. 15752. 
předpOkládá se fiktivní mzda nikoli podle práce skutečně vykonané, 
nýbrž podle předběžného vzdělání a schopností osoby zavázané k po
skytování výživy ze zákona Č. 1602R 
ve sporu o pod dlužnické žalobě podle § 2 vyživ. zák. musí žalob-ce do
kázati že vedl proti. žalovctnému exekuci. i na mzdu, která přísluší osobě 
právně zavázané k výživě, výchov;ě nebo zaopatření Č. '16503; stejně 
Č. 12356. 
nedokázal-li žalobce v žalobě podle § 2 vyživ. zák., že vedl e:xek~ci 
na mzdu povinného, 'nejde na straně' žalovaného 9 ned"ostatek, paslv.
ního oprávnění k žalobě v materiálním smyslu, ·ktery hy zaluvany musIl 
namítati, nýbrž o podmínku dotčené žaloby, k níž musí soud pnhlížeti 
z úřadu Č. 16503. 
hospodaří-Ii na usedlosti 'několik osob, u nichž koná práce nebo sluŽ/by 
ten· kdo porušuje vyživovací povinnost uvedenou v ,~ 1 zák. Č. 411931, 
ručí každá z nkh podle § 2 uved. zák. nedílně za domnělou mzdu 
Č. 16926. .. 
§ 2 nebo § 3: v ža'lobě I z e uplatniti -rl ů vod Y 'p o dle ~ 2 a § 3 Vy~IV. 
zák. ve dle se' b e, avšak odsouditi lze ,jen podle Jednoho z nich 
Č. 16112. 
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námezdní poměr vylučuje nárok podle § 3 vyZlV. zák. č. 13180. 
skutečné provedení bezvýsledné exekuce se ·nevyžaduje k nároku podie 
§ 3 vyživ. zák. Č. 13257. 
dovoluje-Ii manželka manželu živiti se z jejich zásob, umožiíuje mu ne
hleděti si výdělečné činnosti č. 13257. 
děje-li se provoz hostinské živnosti na účet žalované manželky, nikoliv 
na účet jejího manžela, není vyloučeno užíti § 3, vyii-v. zák., i když 
manžel žalované jest vedle ní v živnosti čin.ný a něco si přivydělává 
dohazováním dobytka; činnost rnanž,ela v živnosti' žalované manželky 
byla by výdělečnou jen, kdyby Ji konal v úmyslu výdělečném Č. 13257. 
nárok :podle § 3 vyživ. zák. proti osobě podporujíci nemůže býti vyšší 
než výživné uložené osobě podporované č. 13382. 
závazek osoby podporující jest se závaz'kem osoby podporované soli
dárnÍč. 13382. 
nárok podle § 3, vyživ. zák. se vztahuje, pokud nejde o důvod podle 
druhého odstavce téhož paragrafu, .na dohu, po kterou osoba výživou 
povinná byla podporována Č. 1338e. 
závazek osoby podporující nemůže se vztahovati ,na výživné splatné 
před účinností vyživovacího zákona t. 13382. 
domáhá-li se žalobce. nároku podle § 3 zák. větším, než je výžiivné ulo
žené podporovanému, a za dobu delší než byl povinný podporován. do
máhá se něčeho více, než mu přísluší, nikoliv však něčeho jiného, a 
a odůvodňova,lo by to zamítnutí žaloby, pokud by nebyla, podle & 3 
vyživovacího zákona odůvodněna, nikoli však proto, že nešlo o ná'rok 
podle tohoto paragrafu č. 13382. 
nárok podle § 3 vyživ. zák. předpokládá, že! osoba vý,živou povinná 
porušovala výdělečnou povinnost uloženou jí podle' § 1 vyživ. zák. a 
že žalovaný jí to umožňoval svou podpovou, ač k podporování neměl 
zákonnou povinnost neho nikoli v té mí-ře, jak to 6nill č. 13682. 
podmínka nár:oku podle § 3 :není splněna, když výživou povinn,ý nepra
cuje jen proto, že 'nemůže najíti práci Č. 14797. 
podporou podle § 3 aUm. zák. není poskytování výměnku, jež jest jen 
plněním smluvní povinnosti převzaté smlouvou odstupní, ujednanou před 
účinností vyživovacího záikOJ1a Č. 14841. 
žaloba; založená na § 3 zák. Č. 4/1931 nemůže byť zamietnutá z <19-
vodu, že právo osoby. o,právnenej požadovať'výživu voči osobe v smy-, 
sle § 1 cit. zák. zaviazanej, nebo.Jo jej dosial súdom pravoplatne pri
rieknuté; v takomto .p.ripade -otázku týkajúcu sa tohoto požadovacieho 
práva, ako otázku prejudiciálnu, treba riešiť v spore, počatom žalobou, 
založenou na § 3 cit. zákona Č. 1492.2. 
k výkladu § 3vyživ. zák. Č. 15858. 
kdo má náhradní povinnost podle § 3 řeč. zák., nemuze se odvolávati 
na· neznalost poměrů zaviněnou svou 'Vlastní nedbalostí Č. 15858. 
podle § 3 vyžIY. zák lze žalovati n,a plnění, která se stanou splatnými 
v budoucnosti po dabu, :po kter:ou podpora bude poskytován.a č. 161 ~2. 
-koná-ti syn svým rodičůin příležitostně práce tak :nepatrné, že nelze 
mluviti o služebním poměru, mŮ'že se' v poskytování výživy se strany 
rodičů jeviti podporování ve smyslu § 3 vyživ. zák. Č. 16112. 
promlčení v y k o n a tel n é pohledávky výživnéh9 se přerušuje podá
ním exekučního návrhu, jemuž -bylo pr:avoplatně vyhověno Č. 16504; 
srov. Č. 1573 a 6207 Ol. U. n. ř. 
zásada »nemo pre praeterito alitur« platí jen do podání žaloby o vý
živné za osobu Ipřímo zavázanou Č. 16504. 
osoby uvedené, ,-..ji § 3 vyživ. zák. jsou za podmínek tam uvedených za
vázányf oprávněné osobě, které bylo .přisoú,zeno- výživné proti přímo za
vázanému, též :na výživné dlužné za dobu minulou, t. i. před ·podáním 
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žaloby na ně, a možno je odsouditi i k pJ,nění dospívajícímu ~eprve 
v budoucnosti, ovšem jen po dobu, po kterou budou poskytovati pod-
poru přímo zavázanému č., 16504. , 
jsou-li tu podmínky § 379 ex, ř., lze ~ z~jištění nároku, uyedeneh.? 
v § 5 vyživ. zák., ,povoliti pr-ozat}mní opatrem )'odle, §§ }79 a nasl. ex. r. 
bez časového mezení stanoveneho v § 5 vyZJV. zak c. 13265. 
zajišťovací exekuci '~odle § 5 lze povoliti jen. co do. dávek, spl~tn~ch 
v jednom roce, při čemž nezáleží 't;a tom, ~zda 'Jde o dav-ky splatne pred 
nebo po podáni žaloby č. 14179 (V,: . • b. c. 1974); , .', 
počátek jednoroční doby m~žno POC}t~tl o~d podam zaloby, ]esti1ze k vy
možení dávek, splatných pred podamm ~alorby, ~bY'la uz povolena exe
kuce podle § 6 vyživ. zák. č. 14179 = IUr. sb. c. 1974. 
jakmile byla povolena podle § 5 zajišťovací exekuce k za:jištění dávek. 
splatných v době kratší :.~k~:, m~že býti poyolena dal~í ~~~k~~e. podle 
tohoto předpisu jen k zaj1stem dave!' splat~ych ve zbyvallcl castl roku 
Č. 14668 = Úro sb. č. 2277; srov. IUr. sb. c. 1843. 1974. 
předpokladem povolení zajišt'.ovací e:xekuce podle § 5 vyživ. zák. je do
máhání se soudního stanovení nároku na výhvu, výchovu nebo zaopa
tření nebo :plnění z něho plynoucí ,č. 14668. 
podáním žaloby o placení výživného je splněna ,podmínka zajišf.ovací 
exekuce § 5 vyživ. zák. Č. 14668. , " 
možno povoliť zaistenie výživn~ho . len pre, da'vky, spl.~~e .. v jednom 
roku od 'p o d a n i a ž i a d -o s tJ l Dle pre davky pOZde]Sle c. 16533. 
§ 6: k povolení zajišťovací exekuc~ ~'pro, výžhm~ ~tačí,. ~e. musHo ~ýti 
již jednou proti dlužníku splatné vyzlvne exekuc'l:e vy-mahano; _ uO'Veh,o 
prodlení dlužníkova není třeba č. 14726; .mzh. c. 10330 pozbylo vy
ZiOamu. . 1 ' 
pro exekuci k zajištění nároku na ch U

v 
d ~ n s k Ů' u 'r o d por u nep atí 

§ 6 vyživ. zák;" n,ý~rž §.~4, od~t. 1 UM. c; 8/1928 C. 14741.., 
exekuci k zaJlstem -v Y z tl v n e h o lze vestl 1 podle soudmho smíru 

č. 15544. d . b'r ' 
§§ 8, 9: .podmínky: při ,roz~od?vá~í o tom, z a n;a ~y t n'a'v!zet1'C!, 
stíhá'mí pro trestný čin podle § 8 zák., JSou soudy oprav.neny uvazovah 
o vhodnosti a odůvodněnosti návrhu na stíhání i o tom, zda zjištěné 
okO'lnosti ,odůvodňují podezření z řečeného přestupku č. 13231. 
ustanovení § 84 tr. ř . .nemá významu při TO'zhodování o návrhu podle 
§ 9 vyživ. zák. č. 13231. . , 
je-li oprávněná' osoba nesvéprávná, jest k náv-rhu podle § 9 nprav'llen 
jen ,p'oručenský (opatrovnický) úřad č. 14263. 
pro ,~ávrh na trestní stíháni pro přestupek podle § 8 vyživ. zák. Č. 14790. 
.poručník není oprávněn k návrhu na s .. ~hání, net;Ia!nželského otce (§ 9 
vyživ. zák.) pro čin. uvedený v § 8 VyZIV. zak. c. 14263. , ", . 
usnesl-li se poručenský (opatrovn~cký>., soud j~~. na ~volem k shh:m1 

povinného výživou podle § 9 VyŽIV;, zak., nellOn.1V sam sa~ostatne~o 
návrhu na stíhání. není ,v tom nezákonnost podle § 46, odst. 2 zak. 
č. 100/1931 č. 14790. 

dítěte manželského: jde o čistě majetk~vý, párok, domáh~-~i se z ( e
ti 1 é dítě na. manželském otci zaplacem -vyzIVtlého za II rCI t o II dobu~ 
po kt.erou se nemoh.Io samo vyživovati Č. 14105. , 
používala-li matka svých výdělečných 'příj~ů :k '~blPlnění ot~ovy a, za
roveň k plněni své zákonné vyživ'Ovacl povlnn~tt k nezl. detem, ne~e 
nezt dětem upříti nárok na náhradu ,t~~o, co; J!m bylo matkou na vy
živě poskytováno a co jim tak ušlo je]I smrtI c. 14172. . , 
jde o platnou smlouvu, jestliže se t. zv. 'Při:~zeifl;ý otec (;;,pl~~~tel uzn~
vající své otcovství) zavázal, že bude hradItI :naklady na VYZIVU, a !y
chovtl manželského dítěte, třebas se tak stalo teprve po uplynutt lhuty 
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~ poptem manželského púvodu dltěte (§ 158 o-bč. zák.); právní povaha 
recene smlouvy Č. 17106. 

\!~. Š c, r~? z s a h: J?ři .~"yaz~ o hosP9~á~ské mohoucnosti manželského 
otce ~, pn ~ta~ovenl vy.zlvneho pro ,dlte Jest zásadně přihlížeti i k SQU
k:o.m~m dlu~um otcovym; ke kterym z nich a pokud jest k nim hle
deti, jest otazkou případu Č. 13812. 
p~o posouz~ní v~živovací.P?vinnosti manželského otce (země délce) mají 
vyznarn nejen vynos maJetku, nýbrž i majetek sám tudíž i jeho hod 
nota Č. 14764. ,-
p~vinTI?stv~dálenějších příbuzných (§ 143 obč. zák): 
pOjem majetnostI podle § 143 obč. zák. Č. 16701. 
za ne.maje!ného jest 'pokládati nejen toho, kdo nemúže své dítě vyži
v,?~.atl" t. J. kdo n~'lll s to, aby bez ohrožení své vlastní výživy plnil 
vYZ1"yn:; ~e?oy.kdo l~st vúbec nezpůsobilý nebo nedostatečně způsobilý 
k y vyde~~c!,~ .cmnostl, ale ~ toho, kdo přes to, že je způsobilý k vý
delk~, ZIV!tJ }e ~echc~, !. J. k;I-o se ~pJnění zákonné vyživovací povil\1-
nos!! vpronpravne YY~1Y'b~.;. takzr: y neho nejs.Qu ve skutečnosti po ruce 
pro~tre~ky k ~k.?Je!l1 VyZIVy dltete a dítě jest pro nemajetnost a ne
dostatecnou vydelecnou způsobilost. jeho matky vydáno nouzi Č. 16701. 

sta;čí-li p'~íjn;y ma~že:ISkého otce jen k tomu, aby bylo zajištěno jeho 
~~Jnutn7JsI z~vobytI, Jest ho považovati za nemajetného s hlediska vy-o 
Zlvovacr povinnosti nezleti.lých dětí č. 14172. . 
otcovsk~ ~ába. jest po~inna k výživě. jen tehdy, nemůže...Ji ji plniti 
otcovsk:y ded; Jde o nezakonnost, byla-ll uložena vyživovací pov,iINlost 
otcovskemu dědu a bábě dítěte zMoveú č. 14846. 

uložení povinnosti k placeJni výživ,ného předpokládá že se dítěti nedo 
sta:lo výživy ani z vlastního jmění ani 'Od někoho jiného č. 15358. -
neljde ,0, tt;:~ák,onno.st, nerozhodly-H soudy dříve, než uložily prar.odiči 
plac,em vyz~vneho na vnuka, o' tom, komu díte má býti dáno do vý,živy 
a vychovy c. 15358. 
prarodiče, kteří hradí náklady na VÝŽIVU dítěte, nemohou žádati aby 
Jm~ byl~ ... též ysvě~ena vý,choya drtěte, ne'Vyžaduje-h toho zájem a' pro
spech drtete c. 1:J358. 
o nár~kll ,~ítěte pmti. 'Otcovské bábě na placení výživného je příslušný 
rozhoao,va~~ opatroVnIcký soud, i 'když otcovská bába má řádné bydliště 
v ohvouu jl:neho soudu Č. 13925. 
oso.ba ,uvedená v § 143' o<bč. zák., jež poskytla dítěti výživu může žá
d~t! nahl:ad~ na ... tom, kdo jest před ní povolán podile zákŮ'n~ k výživě 
~!tete, mkolIv vsak na tom, kdo' jest k výžj,vě povolán teprve po ní 
c. 14480. ' 
z á n i k: otec není zavázán pečovati o své dítě do té dOby dokud dítě 
ne~alezne ~a~é.stnáni, 0vdrpovídajísí sodálnímu ,postavení ot~ovu; rozho
dUJe tu zpuSODJ.l,Q'st dltete a maznost nalézti pramen výživy ,č. 16510. 
doll '~' d a (s mír, na r 'o v n á ni): zavázal...!li se manžel soudním smí
rem, ~e ,b~de ~platitiv.výž!,:~é pro ,dítě manželce, :nezprostil se závazku 
ze .,?m~ru tlm, ze slozl'i vyzlvne pro dítě do sirotčí pokladny třebaže se 
sl?~el11 stal? ~a exekuce ~ vym9žení V~ŽiVllého, v níž bylo ~ymáhajÍCÍm 
ventelem . ude zastoupene manzelkou Jako opatrov'nicí k činu Č. 13510. 
pokud neJd~ o, ~~em:av.nou výminku, zavázal-li se otec ve smíru platiti 
nezl. syno":'l, vyzIVI:e pod rozvazovací výminkou, že se syn po' určitou 
doh~ ne,,:"'ratI do mrsta otcova pObytu č. 14010. " 
~a.~azal-h se ~tec notářským spisem platiti výživné pr.o dítě matce do 
JeJlC~,vr~k?u" J~st ,matka oprávněna navrhnouti exekuci k vymoženi a 
k zaj!steOl vyzlvneho pro dítě č. 13867. 

ditěte y nem~eiskéh~: ,vyživ.?vací, náro~ ne~an:želských dětí nemá přednost 
pred nalokem deh manzelskych, nybrž Je v té příč.ině postaven na ro
veň dětem manželským Č. 15925. 

Výživné 
841 

V Sf š e a r o z s a h (o b s a h): § 166 obč, zák.: rozhodujíci hlediska 
v otázce obsahu a výše v}'živného č. 15925. 
slovy rozsudku, že nemanželský otec jest povinen platiti na výživu 
dítěte, jeho ošacení, vzdělání atd, jest uváděn obsah vyživovací povin
nosti nemanželského otce, jak vyplývá z § 166 obč. zák. Č, 15925. 
dostává-Ii nemanželsk}f otec podpory z nezaměstnanosti, které se v urči
tém období postupně snižují a potom opětně se vrací k své původní 
nejvyšší hranici, jest posouditi mohoucnost nemanželského otce k plnění 
zákonné vyživovací povinnosti podle celkové částky podpor za celé 
období Č. 15513. 
nezaměstnanost nemanželského otce a skutečnost, že toho času nemá 
jin}lch příjmů než podpory v nezamestnanosti, nevy.lučují samy o sobě 
podle zákona mohoucnost k plnění výžívného č. 15513; srov. č. 14776, 
13527. 
nemanželský otec má vyživovací povinnost. k nemanželskému dítěti po 
dobu, dokud není dítě s to, aby se samo vyž.j;yoval0 a nalezlo zaopa
tření ji'ným způsobem Č. 15925. 
kdo převzal vyživovaCÍ závazek nemanželského otce k nemanželské-mil 
dítěti, 'nemůže, nebylo-li to ujednáno, žádati za sní-žení výživného .proto, 
že se jeho majetkové poměry zhoršily Č. 14519. 
nár,ok proti otcovským dědicům: při ža:lobě o výživné 
proti pozůstalosti nemanželského otce nelze hleděti k nároku vdovy 
podle ~ 796 obč. zák. Č. 15299; srov. Č. 12034. 
s m i r (n a r o v n á II í): ,převzala-li zletilá .nemanželská matka smírem· 
s nemanželským otcem jeho vyživovací ,povinnost, převzala tím, ne
bylo-li jinak ujednáno, pouze vyži.v'ovací povinnost normální, t. j. po
vinnost vyžjvovati dítě do nabytí zletílosti, po případě způsobi'losti jeho 
k samostatnému výdělku Č. 15628. 
účinnost smíru, jimž se nemanželsk~' otec zavázal vyplatiti pro neman
želské dítě odbytné s' výhradou, souhlasu nemanželské matky, třebaže 
dítě po sjednání smíru zemře.lo a že se souhlas nemanželské matky 
i ,schválení smí-ru poručenským soudem staly teprve po smrti dítěte 
č. 16523. • 
z á n i k: nárok nemanželského dítěte proti otci na výživu zaniká tep"rve; 
má-li dítě možnost nabytých vědomostí a znalostí skutečně použíti 
k tomu, aby se postaralo o prostředky k výživě Č. 13866. 
vyživo;yad 'PO'vinnost nemanže1ského otce pomíjí, jakmile inemanželské 
dítě nabylo zpúsobilosti samo se vyživovati c. 15925; 10973. 
vyživovací po'Vinnost ,nemanželského otce O'živuje znovu, stane-li se ne
manželské dítě ,nezpůsobilé k samostatné výživě Č. 159Q5; 10388. 
ř i ze n í: matka nemanželského dítěte, na kterou ,přešla smírem o o.d
bytném povinnost k výživě, jest účastnicí jednání o výži,vném a jest 
ji podle §§ 18 a 23 zák. Č. 100/19301 slyšeti o povoinnosti' nemanžel
ského. otce k výživě ,dítěte, najmě též o jejích majetkových a výdělko
vých poměrech Č. 13836. 
nemanželský otec, jenž složil pro dítě odbytné do simtčí ,pokladny. není 
oprávněn k rekursu proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu po
ručenstva ,na vydání Odbytného na úhradu výživného. dítěte a útrat 
jeho právního zastoupení Č. 13912. 
mez i mís t n í p r á v o: pre posúdenie povinnosti nemanželského otce 
bývajúceho na Slovensku voč,i dieťaťn splodcnému, narodenému a bý
vajúcemu v čechá'ch, z (Mvodu otcovstva 'p'latia predpisy všeobecného 
obóia,nskeho zákoníka Č. 15320. 

manželky viz heslo: náhrada š.kody podle § 1327 obč. zák. 
projevil-li manžel neodvratný úmysl vypuditi manželku Z· domácnosti 
pro její nemoc, nelze míti za to, že manželka zrušila manželské sp.ole
čenství svémocně Č. 13339. 
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Výživné 

mají-li manželé domovskou příslušnost v obci na S[.ovensku iest nárok 
manželky na p-Iaceni výživného posouditi podle práva platného na Slo
vensku Č. 14883. 
man~el není -podle §§ 92, 1029 obč. zák. zavázán z nákupft potřeb pro 
dO!flacnost uskutečobných manželkou, která, ač není Jejich manželství 
am rozvedeno ani rozloučeno, nesdílí ani nevede manželskou domác
nost Č. 16846. 
manžel není podle §§ 91, 1042 obé. zák. zavázán k náhradě pohledávání 
z takových nákupů potřeb pro domácnost uskutečněných manželkou 
nesdílející fakticky manželskou domácnost, dával-li své manželce při
měřenou částku na výživu její i příslušníků rodiny Č. 16846. 
zemský fond jest oprávněn domáhati se podle § 1042 obč. zák. na ro
dičích vdané dcery náhrady nákladů. vy.naloženYch na její léčení potud, 
po~ud ,nákl~d ten ;převyšuje majetkovou mohoucnost manželovu (~ 91 
obc. zak.) c. 17113. 
v I i v h o s pod á ř s k é k r i s e: na zákonnou vyživovací povinnost 
manželovu Č. 15671. 
manželovi, jen.ž jest nezaviněně bez zaměstnání a pobírá nepatrnou pod
poru~ nezam~~tna~ýych (průměrně 30 K týdne), nelze ulDžiti, aby ,platil 
manzelce vyzlvne ,co 13527; ST{)V. ,č. 14775. 
pouhá skutečnost, že výživou povinný dostává podporu v nezaměstna
nostI, nedokazuJe sama, že si ,nemťt'že beze své viny nalézti výděl.ečnou 
práci Č. 14776; srov. č. 13527. 
manželé mohou se ,pro případ sporu o rozv.od neb o rozluku dohod~ 
nouti ~o :prozatímním výživ11ém, které má býti manželce za sporu pla
ceno c. 1337l. 
a rozvod nebO' roz)uka (smír): byla-li 'dohoda manželů 
o prozatímním výživném, sjednaná pro případ ,sporu o rozvod neb 
o rozluku, učiJněna pro dobu budoucí a pro .případ, o němž ,nebylo jisto~ 
zda a kdy nastane, jde o smÍT a jest věcí jeho vykladu, úia podle vůle 
smluvců bylo výživné určeno ,nezměnitelně pro všechnu budoucnost 
či zda bylO stanoveno hledíc ok poměrům .obou manželů a vůbec k vše~ 
obecným poměrům doby, kdy byl smir uzavřen Č. 13371. 
pokUd lze ,snížiti výživ1né, přisouzené rozloučené manželce podle § 1266 
obč. zák., vzhledem k tomu, že hývaJ.Iému manž,elu jest se nyní .f3.t~él.tj 
o druhou ma-nž,elku a o. děti z _ druhého. .m.anželstyrc.~Q""37~r-·"'- -. 

'--':~v-yŽi~né, .přis~uzené ro~lo~če;né manželce jako odik~d~é~ podle ~ 1266 
obč. zák., lze snížiti, zmenšily-li se podstatně ,příjmy a jmění manžela 
ve srovnání s dobou, kdy bylo stanoveno 'Prvé výživné ,č. 13838. 
o výživném, požadovaném rozloučenou manželkou podle § 1266 abč. 
zák., platí co do nepřípustnosti dovolání § 502, třetí odstavec c. ř. s. 
v doslovu čl. 1, č. 2 zák. Č. 251/1934 Č. 14435. 
jak jest zvýšiti vyzlvné rozvedené (rozloučené) manželky ujednané 
soudním smírem, jestliže se majetkové poměry manželovy' podstatně 
zlepSily Č. 14885. 
manželce, která bez své viny zIJe odděleně od manžela, lze rozsudkem 
přisouditi výživ;né, třebaže jí hylo výživné v době roz-sudku prvé -stolice 
stanoveno zatímním opatřením, jež bylo vydáno v rozvodovém sporu 
č. 16175. 
právní moc rozsudku, který byI vydán ve sporu o ,placení výživného 
a v jehož důvodech hylo vysloveno, že manželka opustila společnou 
domácnost z viny žalovaného manžela. nebrání, a'by byly ve sporu 
o ,rozvod manželství samostatně hodnoceny a posuzovány, skutečnosti 
tvořící rozvodové důvody a vinu na nich Č. 16463. 

platnost dohOdy viz též níže rubrika vzdání. 

Vzájemné plnění 
843 

úmlu\oa manželů, kterou se manžel zavázal zaplatiti manželce k jejímu 
hmotnému zajištění částku, Jejíž splatnost měla nastati za Jeho ž.ivot~ 
jen tenkrát, kdyby byla manželka nucen'.l pr~ zl~ naklá,~ání ,nebo ptelne 
ubližování se strany manželovy opushh opetne spolecnou domacnost. 
ne:příčí se dohr}'m mravům é. 133'39. ~ . . ,~., 
nicotností dohody o rozvodu a rozluce manzelstvl Jest sÍ1ze.n

y 
1 s.hb n,tan-

želův, že bude manželce platiti výživné ode dne, kdy se vystehu.1e z jeho 
domácnosti Č. 13253. ',y. , 
v zdá n í se' smlouva kterou se manželka vzdá zákonného vyzlvneho 
toliko za úče'rem dosaŽení faktického zrušeyní I?anželského ,společ~~stv~ 
jest nicotná (§§ 93, 879 ohč. zák.) a ma~,zel Je~t~y takov~!ll~o. pnpade 
povinen ,poskytovati manželce nadále slusno.u~ vypvu a uc~1l1-1~ t~k za 
něho osoba třetí, nahraditi jí podle ~ 1042 obc. z~k. vynalo~eny ,:akla? 
nedokáže-li že manželka opustila. EWolečnou domacnost svemocne a Ze 
zavinila on~ sama faktické zrušení manželského společenství é. 16826. 
nárok rozvedené (rozloučené) manželky o ~a place~i vyživnéhoy jest n~~ 
rokem soukromoprávním, jehož se muze manzelka plattle vzdatl 
č. 14885. . ,. . ,. . ., podle 
z á n i k: nárok rozvedené ma,nželky na vyzlv,ne, pnso~z~ny .11 y 
§ 1264 obč. zák., zaniká napot~mní roz!ukou n;anzelstvl, 1 kdyz ,byla 
rozluka vyslovena z výhradné. vm'y ma,"zelo~y ,Co ~3897. 
opětným spojením ID3!nžeHl ('ll1'kohv~ na zkousku,y.nyhrz, na t~valo). byly 
zrušeny úČ'inky rozv,odu a odpadl rpredpoklc:ď V~;UVO;yaCl ~povmn~stI ul~ 
žené manželu v rozvodovém rozsudku, takze narok z neho zamkl uda-
lostí nastaIou po vzniku exekučního titulu č. 13943.. y 
bylo-Jí manželce pravoplatně .přiznáno právo po'žadovatI od ma~zela 
výživu mimo jeho domá~n?st. placení!ll, :ýžiynéh~, nepo~byla ,manZ;elka 
nároku 'na placení vS'živneho v ~enezlOh ~lm, z~ yneup.oslechla vyzvy 
manžela, -aby ho následovala do Jeho ~.domacn~o:stt c', 13421. .' . 
nárok nezaniká tím, že manželka, :bYySl soudu:. v'yzv~na, aby se vrahla 
do společné domácnosti k manželOVi, tak neucmtla c. 1~227: "', 
nárok :příslušející rozvedené man~e1ce po~le § 1~264 ?bc. zak. zustava 
rozvedené manželce zachovátl, ~okud ~!!va ~a~zelsky y sva'z~k, a ne.;:.a
niká již tím, že rozvedená n,tanze:'~a ZlJ~ s ]lOym mltzem Jako druzKa 
nebo že se uddává nemravnemu Zl,vOtU ,co 17066. . ~ 

rodičů (§ 154 obč. zák.) viz též heslo,náhrada .škody (~ 1327 obe-

zák.). . "". ,. d" 154 "bč. zák. jest věcí soudcovského uvážem. zda vyzlvne v p~lpa e.s 
má býti pJ.něno v penězích, či in natura (v domacuO'stl) Č. 13970: . 
vyživovaCÍ 'pov'inllost ukládá výdělečiUou činnost jen podle moznostl 
Č. 14157. , ' I' . t 
je-li manželka činl1a ve výdělečném podhiku ma,nzelo;ve, ~ nt POV!.n~os 
uloženou jí v § 92 obč. zák. (a~by ~anžela pod!e,~svych Sll ve vydelk~ 
podporovala) a nemůže za to zadati odmenu, z mz by poskytovala otCI 
slušnou výž,ivu č. 14157. y , ' Y' , 

nemanželský otec -nemá proti svému nemanzelskemu dltetl narok podle 
§ 154 obč. zák.č. 14630. , . ,. b' 'k 
,kdo se vzdal smírem nároku ,na slusne zaopatrem podle § ,1?,4 o ~. za"l" 
nepozbyl tím podle téhož předpisu nároku na nutnou VyZI'VU, }3ikmLe 

upadl do nO'llze č. 14824. ." . , 
nár.oku na ,nutnou výživu nemohou se rodt~e v:datl c. 15523. , 

Vzájemné plněni vrz též hesla: smlouva (odstoupeni), smlouva kupnu, 

započtení. . ... ,. , • d "934oc 
neprojevil-li kupitel, domaha.\lcl se zrusem koup~ .z. duvo u -s ~ -o . 
zák. a vrácení kupní ceny. výsl!)V~n~ och?tu yr~hh koup,en~u. vec,. al~ 
také to neodpíral, iflemá to v zapett zamlt~'~tt zal~br, ... ny?rz, jest., je-lI 
žalobní .nárok odůvodněn, prodatele odsouditt k pInem zalobmho naro-ku 
proti tomu, že kupitel' zároveň vrátí koupenou věc č. 14060. 
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Vzájemná pohledávka 

Vzájemná pohledávka viz heslo: z a poč t e TI í 

Vz~~emně POj~št'ovací spolek viz heslo: p o .i i. Š t čni s m I II V II í. 
Vzajemnost VIZ heslo: p 9 z ~ s tal o s t (projednáni). 

podle § 79 ex. r. VIZ heslo: exekuce. 
u'-d' ,podl,e §,y52 zák. Č. 111/1927 viz heslo: soutěž nekal'á (' 52) 
vZ aru se VIZ tez hesla' o ml' ~ . r o v TI á 'fl í.' Y , 1 e m II ofl e r a c eJ sml o II v a s I II Ž e b II í, v y -

dědictví (poruóníkem jménem nezletilce schválené poruče.nsky): není odvo
latelné č. 13397. 

nároku: vzdá,n~. ,se ža1.obního ~~~'ok~ při vz~tí ~.a'lohy zpět, jež bylo druhou 
stran?u pr;J~to, Jest ~ezucmne, bylo-ll pnvoděno lstí druhé strany
pou~e vzet~ zalO'?y, zp,et bez vzdání se žalobního nároku není na závad~ 
novem;u ,zazalovaol naroku Č. 13830. 
k V.~daJ:l se podílu s~~~ečn}ka je třeba notářského spisu č. 14008, 
~?dlCey se nemohou VllCí detem platně vzdáti nároku na n u t 'n o u vy·
ZIVU c. 15523, 14824. 
jde? platné. v~dání se práva napadati uzavřené .narovnáí pro Ú' myJ, 
Jd~-h o pOC!lve.smll1vce č. 16992; srov. Č. 17096. 
~ra'va domahatl se nic o t:fl o s t i smlouvy nelze se smluvně vzdáti 
c. 17096. . 
námitky :promlčení (ještě nedokonaného) ne 1 z e se vzdáti pro bu-
doucnost ani ve sporu č. 14568. ' 
uzná,n! dluh~ ~již py~om!čené'ho) a slib jeho zaplacení lze podle okol
~lOSÍi Jednothveho pnpaau posuzovati jako vzdání se námitky promlčení 
c. 1579l. 
smJ~lvního lljed.ná~í, jímž byl? vY!~l1čeno právo napadati práv.ní jednání 
~ duvodu relaÍivm neplatnosti, mllze se dovolávati jen poctivý smluvce 
c. 17056. 
~~dal-1i se lza~ěstnanec mZdy. pro případ »dočasného zastavení« pod
nl~U, pozbYl J~aroku na mzdu Jen tehdy, byl-li vys,azen z práce skuteč
nym zasytavenul!' provozu, ni'ko'liv jeho omezením Č. 15037. 
z toho, ze zan:estnanec. po dobu omezení provozu v pod.niku bral pod
rorl~0~7~1ezamestnanostJ., nelze usuzovati, že se zřekl ,nároku na mzdu 

za trvání služebního poměru nemuže se zaměstnanec platně vzdáti ná
roku na plat č. 15262. 15802. 

opravnyé~o prostředk~: .vedlejší intervenient s postavením nerozluoného spo
~~cl11ka v.rozepn jest oprávněn podati opravné pr'ostředky, i když se 
Jich hlavfl1 strana vzdala Č, 13161' srov č __ 
~;z!yši1-li sou~ p,rvé st0'lice: exek'uci, a'č ~e vy~áhající věřitel nevy
:1ad.nv se v ur-cene lhůtě o dlužníkově návrhu na zrušení e,x.eku~e pro
JeVIl s navrh,ovanÝ~f!1 .zrušením exekuce mlčky s.ouhlas, může ~činjti 
sO}ld .~e,kursn~;v. zru~I1-h ~xeku~i. soud rekursní, jest dovolací rekurs vy-

, }pah.ajlCl~O, ventele odmltnoutI Jako nepřípustný Č. 13487. 
ustnmo Jednam odvola-cího viz -heslo: o d vol á 11i í. 
sl~y.Y ~acht~vného viz heslo: úp r a va pac h t o v n é h o 
yYz1'vn~ho V}Z heslo: v Ý ž i v n é. . 
za1obmh? naruku, vyiz hesla: o mez e níž a lob y, v ýpov ě d' z n áj m ll, 

zpetvzetl zalob.y. 
Vzorec B-D .vlád. nař. č. 186/1924 viz heslo: podpora v nezaměst,na

n o s tl. 

Zabavení viz hes,la: e x e k u c e, e x e k II C e ber n í 'll a· 11 rad 
, 1,.0 ba podle § 37 ex. ř. ' . a škody, ža-

Z~bavru oPodnii~ viz heslo: z a m ě s t n a n c i s o II k r 0' m í. 
Zábor pudy VIZ heslo: .p o zem k o v á r e for m a 
Zadlužení příd.ě~u y(přiděl.eného pozemku) viz hesl~: p o zem k o v á r e for m a 

(prldelovy-a malý přídělový zákon). 

Zahájení sporného řízení 
845 

Zadržovací právo 11 o dle § 1052 ob Č. zák. viz heslo: sml o II \' a k II P n í 
(§ í052 obč. zák.). 
při v Ý hra děv I a s tni c tví viz heslo: v Ý hra d a li I a s tni c tvL 
a vyrovnání viz heslo: vyrovnání (§ 13) rozh. Č. 16376. 
hostinských a majitelů garáží viz heslo: s m I o u v a s c h o v a c í. 
podle § 471 obč. zák.: 0'právněn~' podle § 471 obč. zák. může vymoci 
pohledávku, pro kterou věc zadržuje, exekucí na zadrženou věc, i když 
tato věc nepatří tomu, na jehož účet byl náklad učiněn; žaloba vlastníka 
věci podle § 37 ex. ř. není tu oprávněna č. 14331; srov. Č. 16004. 
předpis prvéhO odstavce § 471 obč, zák. vyslovuje obecnou žásadu, které 
jest užíti i .na zadržovací právo ,podle § 970 c) obč. zák. Č. 14879. 
vzájemný poměr zadržovacího práva podle § 471 o'bč. zák. a kupeckého 
z'adržovacího práva podle čl. 313 obch. zák. Č. 16004; srov. rozh. 
č. 4287. . 
nedostatek zákonných podmínek zadržovacího práva podle obchodního 
zákona uebrání tomu, aby bylo užito ustanovení občanského zákoníka 
o zadržovacím právu Č. 16604; srov. Č. 4287. 
zadrž.avací právo podle § 471 obč. zák. lze uplatňovati i k věcem, které 
se dostaly do věřitelovy detence bez vůle a vědomí jejich vlastníka, 
byl-li věřitel bezelstn)' v době, kdy na ně učinil náklad; p o zdě j s í 
obmyslnost neškodí č. 16004; srov. č. 14879, 14331, 12211, 11232. 
jakmile byl soudně stanovený schovatel (sekvestr) uvědoměn po zru~ 
šení exekuce o skončení :schovaciho poměru a o odměně za svou čin
nost, vykonávanou pro účely exekuce, není O'práv,ně.n zadržovati uschu
vané věci Č. 16669. 
kupitel pří dělových nemovitostí (statku), jehož koupi státní pozemkový 
úřad (ministerstvo zemědělství) neschváJi1, není oprávněn zadržovati 
bez 8'chválení koupené pozemky přídělci nebo jeho řádnému .nástupci 
(§ 471 obč. zák.) pro náklad učiněný na investice a opravy, třebaže 
jej vynaložil se souhlasem nebo na příkaz přidělcův Č. 16804. 
podl-e § 970 obč. zák. viz judikaturu u hesla: s m 10 u v a s ch o va c í. 
podle čl. 313 obch. zák. viz též rozh. č. 15913 (důvody) II hesla: z á
vdavek a Č. 16604 u hesla: zadržovací pravo podle § 471 
obč.zák. 
dospělou pohledávkou ve smyslu čl. 313 obch. zák. jest jen pohledávka, 
která v d o- b ě u op I a t ,n. ě 11. í zadržovadho práva je co do svého roz
sahu zcela určitá a přesně vymezena a jejíž výše jest již známa Č. 13710. 
zadrž-ovací právo podle čl. 313 obch. zák. ,neopravňuje špeditéra k s v é
moc n é m II prodeji věcí, na něž se právO' to vztahuj.e; na tom nic 
neměn.í, že ,byl na jmění dluŽlníkovo prohlášen konkurs Č. 15705. 
kupecké zadržovací právo podle čJ. 313 obch. zák. .se 'llepřeměňu~e za
hájením vyrovnacího řízeni o jmění dlužníkově v ruční zástavu ,č. 16376. 
kupecké Zadržovací právo nutn.o vykonati ža,lobou ve smyslu čl. 315 
obch. zák. i tehda, bylo-li o -jmění dluž·níkově zahájeno vywvnací ří
zení a jde~li o realisaci takového práva některým z peněžních ústavů 
uvedených v min. ,nař. ze dne 28. říj<na 1865, Č. 110 ř. z. Č. 16376. 

Zahájení dražby viz h-eslo: dra ž b a v n u cen. á ne m- o v i t o s t i. 
konkursu viz heslo: k o n k u r s. 
soustavné elektrisace viz heslo: e I e k tri s a c e s o u st av n á. 
rozepře: -námitka zahájené rozepře viz hesla: příslušnost, 

rozepře- zaháje·ná, rozluka, rozvod. 
sporného řízení: námitkami proti mimosoudní výpovědi zahajuje se spor;né 

řízení Č. 14253. 
podle § 232, odst. 3 c. ř. s. trvají soukromoprá;yni účinky žaloby jen 
tehda, byla-Ji. žaloba odmítnuta pro nepříslušnost a byl-li -totožný nárok 
vznesen v 30denní lhůtě u příslušného soudu, nikoli však tenkráte, 
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by-la-Ii dřívější určovaCÍ žalobaJ 't t 
§ 228 c. ř. s. č. 15895 zaml nu a pro nedostatek podmínek 

-:- vyrovnání viz heslO': v y r o· v II á Jl í 

Zájem na pojištěni viz heslo: poj i š t ě ~_ í s rn 1 II v;n í (§§ 63, 67 zák. o . 
smL). pOJ. 

. --:- právní viz hesla: intervence vedlejší žaloba urc'ova . 
ZaJemné~· .. h. ' CI . 

• Yk~Y sanl VIZ eslo: zastavní zákonné právo podle § 1101 b' za . . o c. 
Zajištění odkazu viz heslo: o d k a z 

Pl?vinného d!lu viz heslo: dí' i tf) o v i fl liJ ý. 
pudy dmbnym l'achtýřům (zák. č. 3'18/1919 ve znění zák č 311/192 . 

~~l vazano:h ~eJzev uza~Í~ati be~ vědomí státního poze~k~'vého úř~J~ 
t ouvy, tere" Il!ely bYÍi sepsany a vlože-ny do pozemkových knih 
teprve po vyprsenr, do~y .platnosti zákazu zcizení podle § 22 zák. Č. -3181 
s;2t,~ v dOSlo~u k za~. c. ~} lv'1920; nebyJa-li kupní smlouva předložena 

mmu pozem ovemu uradu k schválení, jest ·nkot,ná Č. 13587 
smlou,,:,~,. kten:~u blIy pfidělené pozemky propachtovány na dobu zá- ... 
~azu JeJI'ch ZC1Zelll bez svolení státního pozemkového úřadu f Y 

;~~~~ ~~ :r;ť~~o~!k~f~!~f~~~t j~ř~~~~:~:á ~~lt:~~e~hO~~I:~~~~ 
zr ~va.ksmlouv~ Je, mcotná, byla-Ji uzavřena vědomě za účelem ob~há-
em za azu ZCIZenI stanoveneho § 22 'k ~ 318( 

č. 311/1920 č. 16184 v za . c. 1919 ve znění zák. 

.. v, smě,nečných nru:o:ků viz heslo: smě n k a (§ 74 Bm zák 
Za.w1stovacl 'exekuce VIZ hesla' ex e k u ce' .. ~ ť . . .~.~ . , 

- opatření ,podle zák·' 50 ZyajlS Ů'vacIJ vyzIvne. 
"'. . c. ,zák. c. llO/19~1 viz heslo· nesporne· rl z e n 1. • 

,- převod (p řev 1 a s t ně fl í) viz heslo: pře vod v 1 a s tni c t v' 
Zákaz konkuren'·· I I' 1. 

ř. z.)~m VIZ leso: obchodní pomocníci (§ 36 zák. Č. 20/1910 

novot viz hesl-o: n o v oty. 
podle §.22 ~ák. č. 318/1919 viz heslo: zajištěni. od 
podle zákonu o pozemkOvé reformě . h.. P u y. 

podpo~~ př~pis~_ o stavebním ruchu vi:lZhes1~:o~ faovzeeb~~ ~ ~ ~ 'h e for m a. 
, 'UUŽntku VIZ hesla: exekuce poddlužník p'·k' ,'. 

brání. " "rl' aZa!flI k vy-
plnění (placení) viz heslo: exekuce (§ 294 ex. ř.). 
postu~u VIZ heslo: postup pohledávk (" l' . 
vedem exekuce za konk, 'h Y' • Y:-? 393 obc. zak.-). 
'~'ft'I,tr.T' ursru o nzeni VIZ heslo: konkurs 

VYJl'UlID.J' ze zákazu vedeni exekuce za konkurslÚho' nV'zenl" .' h I k k urs. VIZ es o: o n-

~~Ý a ll' i c o t, n Ů' s t s m I o u V Y viz heslo: 'll e p I a t n o s t s m I 'o u v y 

zC1Z~k~u~cv;hn'~~h:~~~ tii~u~~že h~~l~: e f~ ~~ TsKáor ~It r; ~o:t~ ~'n ~tsa/ ee~ ne
j 

'l'O'rIZenI. ' ' ', -

podie § 364 c) obč zá~· nebyl r·k ... 
čem a dítětem zap;áJn d~ veře:·- I, t~ .~z zClze'~I" u]ectm,an,Ý mezi rodi
účinkujícího i prof t" r b )ne ~l Y'. nema absolutmho výz,fi'amu 
smluvd Č. 13168. I re lm oso 'am a Jest Jen obligačním právem mezi 
O-sO'ba v' J·e·'Y . Y h . 
orvráv~ Y kJ1Z Pkrospec J.e p'oznamena.' n zákaz zcizení nemov·itosti jest 

1/-" ena' re ursu proti usnesení J' ímž byl I ' 
nemovitosti č. 13332. ,'a po,,:,o ena vnucená dražba 
zákaz zcizení podle § 364 c) d h . • t b' . 
á působíCÍ i ' roti třetí ,'y ru e, ve Yv o ,co ~zak..' mající účinek věcný 
č. 13839~ P osabe, nent dotcen predplsy konkursního řádu 

bez souhlasu oprávněné osoby nelze povoliti soudní prodej· anI· podle 
§§ 121, 122 konk. ř.č. 13839 

zatomy 
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mů'Že-li býti povinný jaka dědic zapsán jako vlastník nemovitosti jen 
z a s o II Č a s ll- é p o zná m k y z á ,k a z u a Z a tíž e n í, nemůže se vy· 
má-hající věřitel domáhati vnuceného zřízení zástavního práva podle 
třetího dstavce § 350 ex. ř. č. 14133; srov. č. 3780. 
nevadí odpůrčí žalobě Č. 15453 . 
by-la-li prodána nemovitost, stížená knihovní-m zákazem zcizení neb za
vazení, v exekuci- vedené k vymožení jiné pohledáVlky s neomezeným 
právem zástavním, nepomine omezení v,lastnictví exekutů, nenastává ani 
žádná změna v rozsahu zástavního práva pozdějšího zástavního vě
řitele, nýhrž jeho omezené pTá,vo nH prodané usedlosti přechází s ome
zením na rozvrhovou podstatu, jež, jako v jiných případech, zastupuje 
zavázanou nemov-i,toS'Í č. 15454. . 
na nemovitosti jsoucí ve spoluvlastnictví manželů, stíženém vzájemným, 
do pozemkové knihy zapsaným zákazem zcizení a zavazení podle 
§ 364 c) obč. zák., lze vésti exekuci nuceným zřízením práva zástav
ního podle rozsudku znějícího proti oběma manželům jako solidárním 
dlužníkům č. 16299; S(ov. č. 7761, 11526, 12901. 
vedení exekuce nehrání odpůrčí spor, vedený vymáhajícím věřitelem 
o neúčinnost záka:zu zcizení a zav,azení Č. 1'6299. 
pozů-stalostni soud není povolán k rozhodnutí o tom, zda zaniklo ome
zení vlastnictví knihovním zákazem zcizení nemovitosti (§ 364 c) o-bč. 
zák.), připsané společně manželům jako spoluvlastníkům po,dle ,dědické 
smlouvy, kterou bylo zároveň zřízeno svěřenské ná'hradnktví ,č. 16625 . 
zákaz zatížení podle § 364 c) obč. zák. !ll e br á ln í z·ajištění daní a ve
řejných dá'vek, třebaže nepožívají zákonného zástavního práva ,na ne
movitosti, na níž vázne dotčený zákaz č. 16667; srov. č,. 15813. 11869, 
11082, 9883. 
soudu povolujícímu exekuci na nemovitost nep.řísluší zkoumati, zda se 
knihovně zapsaný, zá~az zcizení a zatížení stal prá'vem podle § 364 c) 
ohč. zák., či nikoliv; tu otázku je řešiti jen v řízení sporném č. 16959; 
'(0'1. č. 11459. 
spolu.vlastník nemovitosti jest oprávněn knihovně omez.iti svou moc na
koládati se spoluvlastnickým podílem zákazem zcizení (§ 364 c) obč. 
zák.); uvedené knihovní břemeno nepřekáží druhému spoluvlastníku jeho 
žádosti za zrušení spoluvlastnidví (§ 830 obč. zák) Č. 17135. 

Zakázaná úplata viz heslo: och ran a n á j e m c ů. 
,- ~ výhoda v konkursu a ve vyrovnání viz hesla: konkurs, 

vy r o v n á n í (§ 47 starého vyr. ř. a § 55 nového vyr. ř.). 

Zákon: z p ě tn á .půs o bn o st viz ta mže. 
Zákonné povinné ručení (odpovědnost) viz hesla: aut,omohi.lový zákon, 

ná,hrada škody, pojištění smluvní (proti zákonné odvo
vědno-sti), 

zástavní právo viz hesla: z ás t a v ní právo zák o n,n é, sl o že'l1Í 
u soudu. 

zastoupeni: ne d o s t a t e k jeh o viz heslo: z m a t.e č n o s t po dle 
§§ 6, 7 c. ř. s. a pod I e § 477, č. 5 c. ř. s. 

Zákonný zákaz a nicotnost smlouvy viz heslo: nep-latnost smlouvy. 
- zástupce viz hesla: o pa tr o v n í k, 'P o r u,č e n s,k Ý s o u d, pD ru ční k, 

zmatečnost (§§ 6,7 c. ř. s.). 
zakoupení výživy viz heslo: s m I o II v a o v Ý ž i v n é m. 

'Záloha viz he-sla: konkurs (§ 70), sp'Ů'lečenstvo stave.bní a bytové, 
vyr-ovnání. 

- podle § 127, odst. 3 ko",~ ř. č. 64/1931 viz heslo: k ů n k u r s (§ 127, 
odst. 3). 

Záložny hospodáiské: zákon Č. 128/1924 viz heslo: peněž.ni ú,stavy. 
z kontribučeOJSkých fondů: § 1Ó zák. Č. 3'1/1873 ,mor. z'.->:,z', :že ,záložny zří

zené z kontriblličenských, .fOJ1dťt- moh-ou poskytovati' osobní směnečné 
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zápújčky na směnky vl st . bl" . 
1888 ~ r~l, y ZIDellen pred.pl~em ~ 6 zák č. 57/ 

~ mor. z. Z'J podle nehoz mohou u'Vedené !. . 
~menky a poskytovati na 'ně zápůjčk II za oz~y. vystav~vat~ 1 ~lzí 
ze nevyplněná směnka odevzdaná ře~ ~ d?b~ ~eldele 6 mesfcu; hm, 
ven a na dohu -nejdéle '6 měsíců b 1 ce~e zlha~ozne, nebyla hned vysta-
1888 mo • k • , ya SIce uta podle ~ 6 zák. č. 57/ 
nicotno/ ťt 1~6~~~- focena, ale nezachování toho předpIsu nečiní směnku 

Záměna viz heslo: s o II těž II e k a I á. 

Zaměstnanci -viz též hesla: k o II k LI r s 
!,TIěstnavatele a zaměstnance) II á? rad a š k o d Y (odpovědnost za
z a -1 o b a (,nkotnost). ' por a d 'P r á v a, p r a c o v II í s o II d Y, 
byt sIu,žební viz tamže 
do ,b ~ P r a c o v II í o s m 'i ho' d i II II á viz ta Y 

d 01 o z k a k o ,n k II r e lIT Č II í viz heslo' o b cm I zOe d· . 
(§ 36). . 1 n 1 p o moc n í c i _ 
dovolená placená viz tamže; 
e.x e k u cen a 'P I a t y viz heslo: e,.x e k u c e 

kanceJářštív viz heslo: poj i š t ě n í pen s i j n í (§. 
fo-zoh. c. 14750, 15036. 1, č. 2 zák. o pens. poj. 

nezdat'~ost (~1315 obč. zák.) viz heslo: náhrada 
pen s e VIZ tam z e. š k o d y. 
pojištěni sociální Úl' ' ., .. 
smlouva kole-kt,,' '. lazvov e, pe.nsl'J,I1I VIZ tamže. 

.. ~ vn 1, s U z e bn I VIZ tam ž e 
- 's ta t k o V I II r e d;ll í c i viz tam ž e, . 
v dole viz heslo: po'klad,ny bratrské ro h 

z~'Ůpat~ov.ací požitky viz tamž:.· Č. 133'13. 
z ~ v -o- d. n 1 'V Y bor y viz tam ž e. 
pOlmovym znakem zaměstnání není ab b 1 v • 

sicky vykonávati všechn " . 'v y,~" zamestnanec schopen. fy
podobném pracov'ní y prac.~, .lez zpraVidla ikoná v,e stejném nebo 
zaměstnavatel s to ~ ~,~ilier~ JIna ~'Ormálně zdravá osoba, a aby byl 
stejně č. 162207. Y P aCOVill1 schopnosti zaměstnancovy vždy 
neúčinnost prohlášení zaměstnanc ' t." v 
nem~ za zaměstnavatelem p'ohledá~vá~,í z~e ~~~r~b:~~~~e~~~~r~0f.ě~~80~~ 
zamestnanec se nemůže účinně v d' ť t" v 
nároku na remu-nerad za dobu ~. aojl za . 'fv~m. sluze-bního poměru 
č. 15947. mlnu ou, nybrz Jen pro budoucnost 

'~árok zaměstnance na vydání vysvě,dčení nepatří d 
c. 15924. {) konkursní podstaty 

h~j:~1š:,~: ~~nk~~sr~č~~á,~Tění zaměstnavatel?vo '~~má vliv. ~i ,na za-
vydání vysvědfení zaměstn~eci s~~rlu59~~edenem pnmo pro'tI upadci na 

zaměstnavateI, jenž každ'oročně, -1" -1 v o 

(uworočné) v určité v'§ . , vy,? ,ace .. ~ame~~~,ancum ,remuneraci 
odepříti jednostranným ~f\Oj~~~~ s~~l~a8;t)eJI,~hI pnJmu, ,nellI ,oprávněn 
fi-nanční poměry č. 16172. JeJI vYP,atu pro své ,nepříznivé 
vzd~ní se nároku na pIa,cení remunerace nelze s ' t V , '. v 
zamestnanec proti oznámení .o div, , 1 pa mvah v tom, ze se 
že pracoval v podniku nadále Č. ~~I1~2nevyp, ácení odměny neohradil a 

!~~~k~~~1~a~t~rnO:!Ch .stanov ?rg~n ~'POIku optáv,něn u s t a u-,o v i ti 
poměrů zaměstnanc~e'a Jj:j~c~prav'~e~ I k.dúpravě hmotných služebních 
v t~kovém případě k návrh, z'mene; ,nej e, o změnu stanov,' jestliže 
městnancům spolku nárok :a O~J~lOt spoIkoveh~ orgámu--'byl přiznán za
lané podle stanov usnášeti' y, ne ,usnesv~H~ ",:,alné h-r?maďy povo-

uspořádání služebního pomě~~ ~~:;~ýcc~ ~~~~~~:~~c~r~.a~~35~tázce 
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zaměstnavatel není opráv,něn ukládati zaměstnanci za trvání služebního 
poměru bez předchozí dohody konvenční pokuty (§ 1336 ohč, zák.) 
za chyby a služební nedostatky Č. 16581. 
nejde o platnou ,dohodu o konrvenč'llí pokutě, .iestliže za služebního pD
měru zaměstnanec podpisoval v určitých obdobích mu předkládané vý
pisy ze svého účtu o smluveném podílu na zisku. obsahuiící srážky Za 
různé služební chyby a- nedostatky, a mimo to doložky, že mimo zů
statek na výpisu nemá zaměstnanec proti zaměstnavateli ji.ných poža
davků a že here na vědomí. že mo'žné reklamace musí podati do určité 
lhůty; v takovémto případě má zaměstnanec nárok na vrácení sražených 
částek, třebas nepodal do stanovené lhůty reklamace Č. 1658L 
do 'pensi}ní základny zaměstnance (lesního hajného), jehož pensijní ná
roky byly upraveny podle _ zásad platných pro pragmaHká!Jní zřízence 
ve státní Slliž-bě, nelze započítati a·ni remuneraci ... nebyla:"li součástí služ
<ného. nýbrž jen zvláštním přídavkem poskyovaným po dobu činné 
služby, ani peněžitou hodnotu paHva (otopu naturálního bytu), zanikl-li 
nárok na naturální byt skončením ,činné služby Č. 16850. 
neplatnost (,nicotnost) úmluvy o přesunutí placení pojistného k nemoc. 
a pens. pojištění na zaměstna,nce a neúčinnost jeho přih-lášení za služeb. 
poměru, že nemá vůči -zaměstnavateli ze služebíhb poměru pohledáváni 
Č. 15802, 
nejde o 'neplatnou úmluvu o přesunutí sociálních příspěvků na zaměst
nance větším než zákonným dílem, bylat-h sjednána výslovně dohoda, 
že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci určitou (procentuální) část 
t. řeč. úkolové pro'Vise na úhradu phspěvků ponchané, odváděti sám 
k soc. a ,pens-. IPojiště,ní, pnkud připadají na zaměstnavatele, 'a' že za
městnanec sám je nositeli pojištění odvede za zaměstnavatele Č. 16580. 
platnost dohody sjednané mezi zaměstnavatelem a nemocens-kou po
jišťovnou v meZÍch jejích stanov, že zaměstnavatel a jeho zaměstnanci, 
kteří jsou pensijními pojištěnci a mají proti zaměstnavateli nárok lIla 
vy,placení p-lné mzdy -nebo platu nebo, na bezplatné naturální opatření 
(byt a stravu). budou platiti 'nižší pojistné a že zaměstnanci v době 
nemoci, nejdéle 'však po 52_ týdnů, Jnebudou dostávati nemocenské, 
nýbrž plné_ sluŽlné (od zaměstnavatele); na totO' služné se ,nevztahuje 
ustanovení o právní neúčinnosti postupu,' zasta'Vení a zahavení nároků 
a z-aměstnanec se ho může po skončení služebního poměru platně vzdáti 
Č. 16851. 

bankovní viz též heslo: o z a m ě s t III a -fl, c i s o u Je r o m í. 
bankOvDÍ (b a TI k a j. pen ě ž,n í c h úst a v u) (zák. č. 54/1932) viz též 

hesla: pense, zaměstnail1ci spořitelen, sou'kr,omí. 
sano'vaná banka, která .přidělHa svého úfe,dníka - který nebyl II ní 
vedoucím ,úředníkem nebo prokuristou ~ službou jiné bance, která s ní 
byla sice hospodářsky spjatá podle 4. o-dstavce čl. XXXV, avšak přece 
byla' samostatným bankovním podnikem a nikoliv pobočkou oné banky. 
nemůže dáti tomuto úředníkovi výpověď podle odstavce 3 čl. XXXV 
Č. 14138. 
k tomu, aby hyl úředník pokládán za vedoucího úředníka podle odst. 3 
čL XXXIV, Se nevyžaduje, aby měl prokuru č. 14297. 
úředn!k uvedený v odst. 3 tl. -XXXV, který vystoupil ze služeb banky 
:k její výpovědi nebo dav'sám výpo'Věď, nemá nároku lIla smluvní pensi 
Č. 14297. 
zruše-ní služebníh,o poměr.u vedoucích úředníků sanovaných spořitelen 
výpovědí jim udělenou ve smyslu čl. XXXV a -XLlV--zák .. Č. 54/1932-
Č. 14368. 
k provedení úsporných opatření podle čl. XXXV, odst 3'- zák Č. 54/1932 
není povolán rozhodčí soud zřízený podle .odst. 5, §: ·17 b) čl. XXVII 
téhož zák. č. ,14381. 
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předpisem odst. 4 čl. XXXV zák. Č. 54/1932· je dáno záv,islým podni
kům, v předpisu tom označeným ,oprávnění k stejným úsporným opa
třením a týrni'ž prostředky. jako je dánO' -odstavcem 3 čl. XXXV řeč. 
zák. sanovaným bankám, tedy též práv,Q na zrušení služebního poměru 
se zaměstnanci v -něm uvedenými č. 14778. 

spořitelny: jestliže bylo v služehní smlouvě zaměstnanci jen zaručeno, že 
při jeho propuštění a ,pension ování ma,jí platnost občasné pensijní před
pisy :pro státní a zemské úředníky a v pensijním dekretu byla zaměst
nanci přikázána pense potud, »pokud ,nebude kryta pensijními požitky 
II Všeobecného pensijního ústavu«, není tím stanoveno obdobné užití 
všech norem o právech a povinnostech státních úředníků, n}lhrž. jest 
tím zaměstnanci zaručena jen určitá výše pense stejně, jako kdyby byl 
státním úředníkem č. 13673. 
nesrážel-li Tměstnavatel zaměstnanci z' pense j,eho invalidní důchod, 
ač věděl, že by .k tomu byl ,oprávněn, jde o vědomé placení nedluhu 
a jest kondikce toho, co placeno, vy.loučena č. 13673. 
nebylo w li smluveno a -nestanovil-li pensijní '!lebo disciplinární řád, že de
finitiv·ni úředník spořiteliny může býti dán i proH své vůli -na odpočinek, 
jest dání úředníka do výs,lužby právně neúčinným Č. 15029. 
disciplinámÍ řád pro úředníky spořitelen, neschválený ministerstvem 
vnitra, platí vů6 zaměstnanci spořitelny, stal-li se součástí obsahu jeho 
služební smlouvy; ředitelství spořitelny ,není vyloučeno z kárného řízení 
proti zaměstnanci spořitelny; oprávnění soudů k přezku-mu kárných ná
lezů proti zaměstnancům spořitelny po formální i věc 11 é stránce 
č. 15743. 

okres. hosp. záložen: o nárocÍ'ch Uředniků okresních hospodářských záložen 
ze služebních smluv rozhodují soudy č. 15281. 

bratrských pokladem revírních viz hesJo: pokladny bratrské- rozh. 
č. 16738. 

obecní: :p e n s e, v Ý ch o v n é viz heslo: .p e n s e. 
vánoční remunera-ce, kterou obec vyplati:1a svým zaměstnancům sice 

·.po dvě léta, ale v,ždy na žádost a po zvláštním usnesení obecniho za
stupitelstva, nestaly se tvva'lým po:žitkovým opatřením v obeoním pod·· 
niku a nemohli zaměstnanci počítati s výplatou remunerace jako části 
služebního 'Platu č.; 14302'; srov. č. 10661, 8560. 
usnesení obeclního zastupitdstva o výplatě JnO'voročného musí se státi 
za podmínek § 10 zák. č. 329/1921 č. 14443. 
zák. č. 16/1920 ve znění zák. č. 478J!921 (s J u ž e·b '" i po měr y 
t r v aJ e u s t a TI o \' e fl Ý cha b e c .ll í ch z ř íz e n c ů): zák. Č. lEV 
1920 -platí pro ty obecni zaměstna-nce, kteří již -ne,byli v době na:bytí 
jeho učinnosti ve službách obce č. 16946. 
§ 2 viz rozh. u § 3, viz § 6 (rozh o č. 15892). 
I~~~ok V?ovy po ?hecním strážníku obce v čechách, zemřelém 'Před 
UC1'llUOStI zakona c. 16/1920, na vdovkskou pensi jest posuzorvati jen 
podle § 32 čes. obec. 'ZřÍz. (zák. č. 7j1864 čes. z. z.), podle něhož 
nepřísluší vdově po- obecním stráž.níku 'll á r o .k na vdovský plat č. 16946. 
§ _3,: ~luzba ob~cního zaměstnance byla jeho stálým a výhradným po-_ 
V?lall1f11, konal-lI- pro obec služby ·nejen jako obecní strážník, ale i jako 
ooecOl sluha, ponocný a lesní hajn)', třebaže ve volných chvílích pře
chodně pracoval na .svých ,poHch č. 13428; srov. Č. 1781 f 1954 2350 
~11 o , , 

ohec jest za účinnosti zák. č. 16/1920 oprávně-na ujednati s osobou 
kterou přijímá do služeb jako zřízence, služební smlouvu za jíných slu~ 
žebrních podmínek než za podmínek stalnovených v tomto zákoně 
č. 13687. 
obec může některé obory sIužby ve správě obce a obecních podniků 
dáti obstaráv'ati zřízenci nikolirv trvale ustanovenými č. 13687. 
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po 12. dubnu 1920 není obecní z~tupi.tv~lsty.? již opráv~ěno, a~~ se 
usneslo samostatně - bez rozhodnuÍl nadnzeneho samospravného ura?u 
_ na tom, že mají býti trvalými obecními zřízenci (ve smyslu § ~...zak; 
č. 16/1920) obsazeny takové n.ové obory obecní sl1;lžby, pro nez az 
dosud nebylo usneseno, že mají býti konány zřízencI trvale ustanove-
nými č. 13687. . , . ' , b '. 'k 
§ 6: pokud není důvodna zaloba na na~r~du skvod~, zp~so .e,~e ,ne ,ovmu 
členy obecního zastupitelstva J?ři hI~sovanlvporusemm ,pred~lsu § 48 ,ces. 
obec. zříz. (ž€ nehy.Jo hlasovano hstky) c. 15479;, srov. v'~' 12679. ~. 
podmínky ustanovení obecního zřízence (v čechach) znzencem de il
nitivním Č. 15892; srov. Č, 12687. 
nestal-li- se zaměstnanec obce platně trvale ustanovený-m obecním zří-: 
zencem proto, že místo obecního zřízence b~lo obsazeno '?ez vPfO'ved~?~ 
veřejného konkursu (§ 6 zák. č_ 16/19~0), ]evst ~:bec o.pra~Jflena zr11:s1t~, 
jeho služební poměr podle §§ 1159 a nasl. obc. z~k. a zamestnanec jeSl 
povi'nen vykliditi naturální byt č. 16741; srov. c. 15892, 12679, 7477, 
4518; 15482. o· Id· 
pro obecní zřízence poh.~i~ ,p~~ární, rni?tní a zd~aiVotm .neby Yv vy a'll~ 
platné přtdpisy upravujlcl ]e]1'ch denm pracovl11 dobu, na -ne se l!-ev 
vztahuje zák. č: 91/19-18 o osmihodinové době prac. č~ 15143,; ste]ue 
č. 5728, týkající se obe'c. strážníků; 11301 Sb. ,no S. a C. 9203 Boh·v.A 
§§ 8, 9: obecním zřízellcům nemůže býti. na úk?T,. že obec ne'.~oruclla 
trvale ustanoveným zřízencům listinu o Jmen-ovam, nevyd~la 11m slu·. 
žebni ř.ád a že zřízenec nesložil slib, aniž že, nebyl se·psan protokol 
o vykonaném slibu č. 13428'. '_ 
§ 10: k fQzhodnutí o neplatnosti dis~i~1in~rního nálezu v 0vb~cního zastu
pitelstva, jímž bylo uznáno na disdphnar.n! tre~sty propustem tr,,:ale u.sta
noveného obecního zřízence ve smyslu zak. c. 16/1920 ze, s!uzbY,.lsOU 
přislušny soudy, jež jsou oprávněny k pře~kumu ,on oh?" na!ezu I p o 
h m 'o t II é str á oll c e' vláda 'nebyla zmocnena, 'aby nanZe'lllm P?dro
bila prap-ouštěd usne'sení obecního z~t~pit;lstva vyššímu. a~mimstra
tivnírnu přezkoumání rozh. senátu pro res~n~ komp'e! .. v~o-~,flI~tU dodate..1t 
III. -k TOČ. 1937,; stejně č. 17114; tím opustena dnVe]Sl Judikatura. 
proti rozhodnutí ohecní disciplinární komi,se, jímž byl obecnímu z~~u-, 
.pi,telstvu učiněn :návrh na propuště~í ohe5n~1O' zřízence, v neni d~S~o 
opravného prostředku podle §. 8 vlad. nar. c. 483/1920 c. 17114, hm 
upuštěno od wzh. č. 1189, 7749, 12873, 15774. 
soudy přezkoumávají celé kárné řízení podle, ~ 10 zák. Č. 16/1920,vPvro~ 
vedené proti obecnímu zříze~ci a, skon~ené výr~kevm o jeho p~oPvl!st.enI, 
jako součást usnesení obecmho zastupI'telstva, J1mz byl obecnI znz_enec 
pro-puštěn Č. 17114; tím upuštěno od razh. Č. 1189, 7749, 12873, 1.1774. 
propuštěny obecní zřízenec j,est op! ... ávněn Eoža~ovati pia! ;:a, dobu p~ 
svém propuštění jen tenkráte, jestlIze d,okaze, ~e rp-ropous,te~I usnesem 
ohecního- zastupitelstva hylo vadné bud po stran ce formalm, nebo po 
stránce viny č. 17114. 
§ 8 v,lád. nař. č. 483/1920 je kry~ pře~isem § ~O zák. č. 16/1920 
č. 15774; viz vš<lk dodatek 111. k roc. 1931 a wzh.c. 17114. 
zák<>nem č. 103/1926 nebyl derogován předpis § 10 zák. č. lli/1920 
(vlád. nař. č. 483/1920) č. 15'774;opačně rozh. senátu pro řešení komp. 
konfliktu dodatek IU. k roč. 1937 a rozh. č. 17114. 
vázanost soudů di<scipl. nálezy vydanými proti defi?i~ívnírn ohecI]-ím ,za
městnancům .p ohm o t'll é stránce t. 15774; ,opacne roz~h. senatu pro 
řeš. kompet. konmktů a rozh. č. 17114, dodatek III. k roe. 1937. . 
pro obecní zast~pitelstva není závazným usnese~í ~isc~pli."á!ní k,omlSe 
podle § S,odst. 2 vl.d.nař. č. 483/1920 II tom, Jak~ dlsclphnárm trest 
má býti ohecnímu zřízerncl uložen č_. 13485. 
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omezení služebních platLt suspendovaného zřízence nenastává přímo ze 
zákona jako následek suspense, nařízené přednostou služebního úřadu, 
nýbrž jen tehdy, bylo-li vysloveno discipIinámÍ komisí; takové omezení 
z důvodu suspense může býti úč1nným teprve od doby, kdy bylo vy
sloveno usnesením disci:plinámí komise č. 13638; srov. Č. 7749 Sb. n. r. 
a č. 3614, 4574 Boh. A. 
ustanovení § 89 služ. pragm. č. 15/1914 neposkytuje služebnímu úřadu 
též oprávnění zadržeti podřízenému ,část služebních platů na úhradu 
schodktI, třebas obecní zaměstnanec nepodal proti usnesením obecního 
zastupitelstva () zadržení části služebních požitků stížnost k vyšším 
správním úřadům; stačí, že se ,proti zadržení platu, jež -mu ~byl0 ozná
meno, bráni'I žalobou u řádného soudu Č. 13638. 
.y disciplinámírn řízení proti trvale ustanovenému obecnímu zřízenci ne
'lze obdobně užíti § 105, odst. 2 zák. č. 15/1914 č. 13485. 
napadl-Ii zaměstnanec obec usnesení obecního zastupitelstva, jímž byl 
ze služeb obce -propuštěn, správním rpofadem pr-o' neplatnost, nemůže 
se domáhati na soudě přezkumu platnosti tohoto usnesení, dokud o tom 
nehylo rozhod1uuto s' !konečnonu platnos.tí pořadem správním Č. 15154j 
S11O'V. Č. 8229. 
podal-li zaměstnanec ohce do rozhodnutí disciplinární komise, na zá
kladě něhož byl usnesenim obecního zastupitelstva ze služeb obce pro
puštěn, opravný prostředek, jenž v době skončení sporu na vyklizení 
naturálního bytu nebyl ještě vyřízen, jest i ž'aloba 'na vyklizení natu
rálního bytu předčasná Č. 15482; sro;v. ,č. 17058 (tÝ'kající se obecního 
úředníka) . 
pro rozhodnutí discipl. komise je rozhodující, skutečný výsledek hlaso
vánI, nikoli poměr hlastí. urvedeu.ý v protokole Č. 15774. 
§ 24: zaměstnanec (ohecní) nemtIŽe se domáhati rozdílu mezi platem; 
jaký dostává, a platem, jaký by dostával, kdyby by,1 zhodnocen (zva
lorisován) podle relace tuzemské' koruny k zlaté koruně rakousko
uherské jeho plat, upravený služební pragmatikou z raku 1912 ,č. 14937. 
spory ze služebního poměru O'becních zřízenců podle § 24 zák. Č. 16/ 
1920 patří před pracovní soudyč. 14234. 
zásah státníhO' ,úřadu' politiCkého podle § 103 mor. obec. zříz. nepřekáží 
tomu, aby :se zaměstnanec nedomáhal podle § 24 zák. C. 16/1920 vý
roku o svém služebním poměru a svých požitcích č. 15263. 
obecní zaměstnanec se múže_ domáhati samostatnou určovaCÍ žalobou, 
že jeho propuštění ze služeb obce jest neplatné a že jest dále v jejích 
službách:. a nevadí mu to, že by mohl žalovati žalobou o. plnění č. 15892; 
srovš. č. 11294, 11150. 
pro určovací žalobu ,obecního. zaměstnance, že propustění ze služeb 
obce není platné, neplatí lhůta vytčená v § 1162 d) obč. zák. č. 15892; 
srov. c. 8063,. 
§ 25: obeoní zaměstnanec hyl povinen učiniti pro-hlášení podle § 25 
zák. č. 16/1920 č. 14159. 
:prohlášení ve smyslu § 25 řeč. zák. není ,nahrazeno úpravou po.žitků 
zaměstna'ncových, třehaže byla provedena podle zák. Č. 16/1920 
Č. 14159. 
'neučini,l-li obecní zaměstnanec v propad-né lhůtě § 25, odst. 2 zák. Č. 16/ 
1920 prohlášeni, ,že se má jeho služební poměr posuzovati pro budouc
nost podle řečeného, zákona, nemi'lže ,již opírati svoje nároky ze služeb
ního poměru D předpisy uvedeného zákona č. 16323.; -srov. Č. 2678. 
úsporná '1Patřeni personá1J1i (zák, Č. 204/1932, vlád. nař. č. 252/1933): 
»veřejnopr.ávními. korporacemi« ve -smyslu § 23 zák. Č. 20411932 jsou 
i ohce č. 14825. 
:pokud jde o úpravu platových poměrů podle zák. č~ 204/1932, nezáleží 
na tom, že služební poměr zaměstnancův k obci se zakládá na sou
kromé smlouvě Č. 14825. 
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, . ,y a účinnosti platového- zákona se 
obecní zastupltelsytyo J~~t opravneno .. z 'ho (~ 214 odst. 4 plat. zák.) 
schválenÍ~ dOZO!Clho l:radu .. s~m~s~:~;;; řevzaté~u, při -leho jmeno
prominoutl zamest~ancl!, z Jtllyc dl 'kP y 16/1920 čekatelskou dobu 
vání trvalým obecmm znzencem po e ~a : c. .. tnání (u politickéhO' 
a započítati mu službu ztrávenou v Jmeffi zames 

ú~addU) c. 15
k
263

c
,· 204/1932 (vlád .. nař. č. 252/1933) vztahují se i na 

pre plSy za. . . ob· h ° 15557 
zaměstnance hospodářských podniku o .eclllc, .. c', o .... tkli zaměstnanců 

. § 19 'k č 394/1922 upravuje smzellI p Zl, . h 
pře~pls , ~al '. -' bor nároků podle tohotO' zákona upravenyc 
v nem uvedenyc 1 .len pro o 
č. 15623.. V) , zaměstnanci v době, kdy v .!Olll 
.přiznaia-h obec (,na MO,rave ,'" ~v~mu omezena více ideálních sluzeb
nebyla žádným zákonnym lPr~kPISe!,11 457/1.919.' sta'tním zaměstnanctí.m, ... . k' ... ·znáva za on c /, 19 ních let, ,nez ]a e pp. I .. b ,'. platové poměry ve smyslu § 
a podle toho ll'pra~l'1!l Je~o; yze. n~odkladem !pro nov'Ůu úpravu podle 
zák č 394/1928, lez pa y y 1 , b t' 'o zaměstnancovO 
ák' Č· 103/1926 s10 o neod\'olate;J.ne, 'I1a~ y e pralv , .. 'deálních 

z . . 'h . d '1 "h let . pokud presahova a vymeru 1 ' 
na započítání on~c , 1 ea n~c , ±' a n~mohlo právo to býti zaměst
let přiznanou st~tn~m z!lmestnanc~m, podle R 103/1926, provedenou 

. d V t an1 hm ze nO;V:OU upravu:ol , , 'v d 
nanCl o na 'Ů v""d ál" tu" ební léta -na,dřízen-ý spravm ura se zřetelem na pnznana 1 e Ul s z , 
proto neschválil Č. 15623. , v', n' č-le:nům sboru státní 
strážní přídavek ,~a .pří~l~t,:~ ~a,vb~~l~P~lz~~'eKních službách, třebaže 
stráže beztpe-čnostJ, ?epřts USl "s r~~~ll, zaměstnancům podle ,platového 
jsou jInak p05tave~nI na roven s a mm 
zák. č. 103/1926 c. 15803. .... ·k • 230 ·1922 čle-"davek na byt pnznan)' za- ,c. I .. , 
stráž-ní přídavek resp. pr~ , .~, ,'u státních úřadů 'nebyl ro-ZSI-
nům sboru stráže bezpecn.o~tJ fr~z;P%~ a může se ho jim dostati' jen 
řen 11,a strážníky, v ~?~C~IC, s~~~s~rávné ko-rporace Č. 15960j v témž 
platnym usnesemm pns usne 

1 • 7709 7448 8450. .. . smys u c. , " .. , ~, , ávné korporace přIznau 
byl-li _ platným v usnes~'illm, y~H;1~~~:ve~a(~:f;. příspěvek na .byt) bez 
obecnímu zamestna.cr:Ct st~azm r ~b" nemůže- býti za1městnancl odepfen 
zřete-le na jeho ucpat-rebenI ve s uz' ,e", komisaře) na -př. vyloučením 
jednostranným opatřením v o~~e, (~~~~~Ihbeipečnosti ~ přidělením k ji~~ 
zaměstnance z~e stavu meS St'" e ,s I;ylo schváleno disciplinární komISI 
službě třeba-ze ono opa rem 
° 159(jQ· srov rozh č 7319. 14443 
c', v' . . obecních úřednících viz též rozh. Č. 14302, .. 
zak. c. 443/191~ o k . ° . právní povaha ohe-oni disci-plinární ko
oprávnění vládmho omlsare, 
mise ,Č. 14681. , v hospodářském podnikU obce (po-
smluvní úředník obce ustanoveny v 14681 
hřehním ústa,vu) jest OhC. hodním po .. mocnmlíkem íh

c. úře'd~íka 'V obecním 
... .., služebního pomeru s uvn' o d" 

postup pn zrusem . ..'. dle smlouvy služební o tom, zda u
hospodářs-ké:?I .. , p;odmku, mel~-1t POden , 'sou odúvo-dněny, rozhodovati. 
vady propustem ve smlouyed ~ve 'm epo~udkU městské disciplinární ko
obecní zastupitelsn:o- p~ pre

d 
c ~Z\_li! však pro obec zatím ustanoven 

mise k návrhu mestske ra y, Y' 
l ·d . k ·saor č 14681 va nt onu . ' Vb • ° °ádati na zam'~' .. .. v vf' sluz' y muze z " C~~ 
zaměst~anec predca-snhe d'~oPUS ~~~af~žil na přÍsp'ěvcích sociálního po-
navateh aby mu na ra }', co .. v v ,~ 14681 
··';tV 

, ~by si zachoval výhody pOllstem C., . 
JIS em, "y š ., í' usnesení obecního zastupItelstva, 
výměre,~ okres!11ho ,~radl!, zruvi~~~'l1mnárOk na .naturální byt, a napade
jímž hyl obeonm~u uredn;!Cl~tr dotčeného úředníka kterému však ,ne
ným ~~ce ,0. 'Pravifl~md ~r~~.re k ep~Zby'vá obecní úředník právního 'nároku 
byl pnznan odkla ao ucme , 
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n~ další užívání naturálního bytu Č. 17058- srov c' 15482 
znzenctl). ' .. (týká se obec. 

~~ří~t~~~~ost 'Po'řa~u práva pro nár~k úfedníka městské obce se zvlášt
naturálníchem pyrptIo nt .na ~~hra~u skody, která mu vznikla neplněním 
č' 14682' t PO}l!ku, 'na nez mel podle služební pragmatiky nárok 
d~d . .k l'~t elg~o c' č 19;?3.iblt69~·; ;ozh. sen . .pro ře'š. kompet. konfliktů, 
... ,. : ,225 Sb.n. s. a 1291, 4313 Boh. A. 
~f~~e /Pi~~~~l. II t s.01!.d~ narok na zařadění do kategorie obecních úřed
č. 699; 6259 B~heJ~~c. 1136, 7134 Sb. n. s. a dod. k rač. 1920 a dále 

spory o ~'~á~~ky. smluvní.~h úředníků obce na náhmdu škody vzniklé 'im 
ťro4;3e/p[~~~aStem k pe~s~Jnímu pojištění, patří na p'Ořad práv~; § 40 z~k. 
I· , b . u neplah c. 15894; stejně č. 9880 11031 12864 

s uze 01 pragmattka pro úředr 'k Y, ' , • 
§ 54 d t 5 ! Y ~:I y a. znzence města Brna' s hlediska 
zamésfnasn~em s tZdo'~~f~~ě s!ac;3~b;d-h omluwný dúvod ne~oci dokázán 

okresní: .předpis C na kter' dk c'. . 'Y 

držitelství ze dne 17 ~ o aZllJe § 94 vyhlasky c. k. moravského místo
služební poměr cestář~e~n'~rigO? c. 6.4 .mor: ~: z., ,neupravuje celistvě 
O'dnovědnost· sluz' pbnt· k' 'Y

k 
"dtaooVI Jen Jejich povinnost a kárnou 

1-' -,'!::J :fllZ' a vy aná na zákl d v § 25 t h v. 

n:do~azUje ještě veřejnoprávní ráz služebního ap~m'eru ce~'t;řt~ tr~1'fbtu 
zak. c. 204/1932 o úspomy' ch on ľ . 1 . . .. 
cestáře třebaže . e" h I _v Fa :;,~llIC 1 pers'Oualmch platí i pro- okresní 
příjmů 'státních z~ni~Cstn!nUczůe~~~i p~lJmb nedosahova!y míry služehních 

nemocen-ských O"íšťoven o , V" , ne ne o ro~noc~:~ne k:tegorie č, 14035. 
na vůli jati slu V b .,pre]l;naCl ,nemocens~~ ,ro,Jlsťovne jest ponecháno 
Č 14083' t' v !,e nt pos arvenl chce sventr převzatému zaměstna-nci 
. , s eJne, c. 11764, 10549 a 7581. 

vstu'I?emy do sluz,eb okresní nemocensk' ,.',-,y l' y 
dro:b.lll vsem ustanovením služebního v,~, .P~J~dovny se zalT!esrnanec po
steJně Č. 6236. ra u e y U.nt platneho č. 14083; 
služební po mě ,y d 'k o 

, . k r ure, ni., u okresních nemocenských pojišťoven J. est po-
lT!:rem ,sou ;omoprav1ll1rn č. 140~3. 

~~~~7nlř~d~~~t~f~e~ ,~:~~spnriontoemooc~ns~é pojišt:oyny n~ní pouze její ve-
k ' " pravnen za fl.1 JednatI č. 14626 

Ov reS'~1 nemoc. POjišť~v.na' může projeviti vůli jen statutárně č.· 15746. 

~r~~'P~~&re~~í '~~~~~~~so~stavec zák. ~. 68~Vlg20,_ že vedoudho úřed
polWcký úřad druhé stol~~e pOJ.;!:,dn~~< Jmen~~e,.k ~ávrhu předstafVenstva 
jrne-nováiflí vedoucíh ,,v' ~, ::"I. pravem ve lClm c. 13-629. 
zorčfho vý'boru o~re~e,dnlka Jen po~le usnesení -představenstva a do-
Č. 13629. ' 1 nemocenske pokladny -není právně účinné 
vtomY"ť v • 

níku ~e~~~~~~ zan~~ft~I~~~~n?Yi~ zahájeno ,ká~'né r~zení, jako proti úřed-
nováu č. 13629.' ,byl vedouclITI uredll1'kem řádně ime-
nepředpisují-li stanovy nemoc pokl d ,v .., 

zaměstnance pO'kladny do ~b' ~ n
b
y ne~o pneho, 'Patří ustano:vení 

. k ' oru puso no-sh predstavenstva: č 15746 
otaz u, zda se ustanovení za:rn ~ r kl '. 
beve~b'Pře~s~avenstva, jest ,yoZhG~sng~,~c=-'~;Ok~~n~ ;ia;~k:l~~-18~/ f;~o 
sta~~v e tkl~d~ta~~nstva 'ne!ll'oc: pok~,~d~:y nenabyl účinnosti _ podle 
pcdle z~k. č. b/18~~dlve ,llJC~ festy,zlsyltl, z~a p,ředstaY-enstvo, zvolené 
,předpis § 18 'k y ,r. z. } o ra ne do-plnovano Č. 15746. 
č. 15746. za. c. 33/1888 r. z. nebyl změněn čl. X.zák. č. 268/1919 

ustanovení § 10 zák č 176/1931 h . 
nárok na ní založen' sl~žebnf I se ,nevzta ~Je na ~~mUlneraci, hyl .. U 
noční příspěvek z 'k v srn 'OUVOu uzavrenou dnve, než byl vá ... 
Č, 13577. a. c. 144/1930 přiznán státním zaměstnancům 

Zaměstnanci nemocenských pojišťoven 
855 

zaměstnanec okresní 'nemocenské -pojišťovny, jenž byl přeložen do po
bočné úřadovny též e nemocenské ,pojišťovny, nemá nárok na diety, 
cestO'v,né a nocležné č. 13629. . 
zaměstnanec nemocenské pojišťovny soukromých úředníkll a zřízenců 
nepodléhá kárné pravomoci Všeobec·ného Ipensijního ústavu, nebyly-li 
karné řády, jež má na mys'li. § 69 zák. Č. 221/1924, dosud vydány, 
nýbrž podléhá pravomoci kárné komise zřízené podle služební smlouvy 
č. 13577. 
vedoucí úředníci u okresních nemocenských pojiŠťoven jsoll d i s c i P I i
n á r ně podřízeni je.n Ústřední sociální pojišťo:V'ně Č. 13636: 
nemocenská pojišťovna s'ama není vůbec opráv'něna, wby vedoucího 
úředníka, k ní služebně ,přiděleného, disciplinárně stíhala a- ahy ho Jeho 
vedoucí funkce zba\vila č. 13636. 
autonomním orgánům okresní' nernocenské poj.išťovny podléhají ve
doucí úředníci, služebně k ní přidělení, jen potud" že jsou jako orgá
nové výkonní povinni !prováděti rozhodnutí usnášejících se orgánů 
okre.sních nemocenských pojišťoven a podávati v je.jich schůzích a je
jich představitelům referáty a ' návrhy č. 13636. 
vedoucí úředník okresní n-emocenské pojišťovny Inernůže žalovati okresní 
nemocenskoOu pojišťorvnu 00 určení, že není účinné disciplinární zbavení 
jeho fu:nkce vedoucího úředníka Č, 13636. 
výklad čl. XVII kolektivní smlouvy zaměstnanců nemocenských po
jišťoven, že deiini,tivní zaměstnanec má nárok -na ,plné služební požitky 
po dobu jednoho roku v nemoci, spojené s iflezpůsobilostí .k vykoná
vání sluŽJbYi jednoroční lhůtu jest počítati ode dne, kdy zaměstnanec 
skut.ečně přestal prn nemoc vykonávati službu, Inikoliv od zahájení ří
zení, kterým má býti zjištěno trvalé onemoonění zaměstnancovo (lé
kařskou prohlídkou za účelem pe:ns-io:nuv:ání) Č. 13694. 
pokud nemá zaméstnanec pojišťovny ,nutkavý zájem na urč~ní, že' jeho 
služební poměr je definitivní a že výpověď mu daná :není platná č. 15772. 
soudu přísluší právo přezkoumávati 'P o str á II C e věc fl: é discipli
nární nález, vy:dan)1 proti úředníku okresní nemocenské poji,š.fovny di-sci
pliná'rní komiSÍ Č. 14083. 
výpověď zaměstnance. okresní nemQ:censké ,pojišťovny, usnesená na 
spOlečné schůzI ,p-ře:dstavenstva a dozorčího "lýboru po-dle § 67 a) zák. 
č. 221;/H)24 ve znč,nÍ vyhlášky Č. 185/1928 (viz nyní znění -vyhlášky 
č. 189/1934) je platná, i když návrh na výpověď nebyl podán předsta
ven-sty-em, nýbrž jen starostou a \'edoucím úřednÍ'kem Č. 14472, 
.nárok zaměstnankyně nemocenské po-jišťovny, jejíž služební poměr za
nikl provdáním před uplynutím 35 let služební doby, na příplatky k dů
chodu vx,plácenérnu jí Všeobecným pensijním ústavem Č, 155,14. 
jestliže okresní nemoc. pojišťovna svému zaměstnanci, .s nímž 'bylo 
možno zruší,ti služební poměr jen po provedeném kárném řízení, ozná
mila, že ho disciplin. komise uzna1la kámě vinným, avšak, překročujíc 
meze svého oprávnění, 'se usnesla i :na tom, aby prozatím neby'i pro
puštěn ze služeb žal-ova-né pod .podmínkou, _ že vyhoví v budoucnu 
svým povinnostem a že zaměstnanec učiní prohlášení, že souhlas s pro
puštěním bez kárného řízení, poruší-li hudoucně své ,povinnosti, jest 
změna -služební smlouvy v otázce propuštění Ibez kárného rizení ne
spravedlivě vynucena (§ 870 obč. zák.), projevil-li zaměstnanec v tf 
příčině -souhla1s Č. 15940. 
§ 19 zák. č. 154/1934 jako předpiS velící nelze v ,nepmspěc-h soukro
mých zaměstnanců změniti nebo zrušiti ani služebním ,a disdpl:inárním 
řádem, vydaným podle, § 69, odst. 4 zák. O' soc. poj. IOstřední sociálni 
pojišťovnou pro úředníky nemocenských pojišťoiVen ,č. 16595. 
služební řád, ujednaný kolektivní smlouv.ou mezi lústřednírn svazem za
městnanců pojišťoven v býva'lé čs. republice a pojišťovnou (dohOdou 
z roku 1919), tvoří 'integrující část všech individuálních smluv, které 
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pojišťovna ta llzavře.Ja se svými zaměstna,nci orgarnisovanými tl svazu, 
a to i těmi, kteří vstoupili do jejich služeb teprve po uzavření kolektivní 
smlouvy; svaz jest o:právněn domáhati se _proti pojišťovně určení zá
vaznosti této hromadné smlouvy č. 15241. 

pokladen bratrských re'Vímích: bratrské pokladny patří k veřeJnoprávním 
korporacím a ústavům, na něž se vztahuje § 19 zák. Č. 394/1922 
Č. 14466. 
§ 2]2" odst. 1 a 2 plat. zák. Č. 103/1926 platí též pro úředníky revír
ních bratrských pokladen Č. 14466. 

nárok úředníka revírní bratr:ské pokladny na bytné a otop č. 14466. 
jestliže revírní bratrská pOkladna přiznala svým úředníkům úp 1 TI o U 
par i t II se státními zaměstnanci a 'bylo smlouvou S »Všeobecným 
pensijním ústavem«, jednajícím za bratrskou pokladnu, ujednáno .připo
jištění všech jejích zaměstnanců kolektivně (§ 112 zák. o pens. poj. 
č. 26/1929), k němuz přispívala výhradně zaměstnavatelka sama 'bez 
účasti zaměstnanců, jsou dá'vky -z připojištění součástí dávek ze zákon
ného zajištění odpoč,ivný,ch požitkú; jestliže v takovém případě při do
vršení 60.let zaměstnancem dosáhly odrpočivné požitky zaměstnancovy 
se započtením dávek získaných z při'Pojištění obdo.hně výše odpočirv
ných požitků státního úředníka, s plnou pensí, múže býti dán úředník 
revinní bratrské pokladny do výslužby Č. 16738 (Úr. sb. č. 3725). 

poštovní viz hes,lo: zaměstnanci stát:ní rozh. č. 15797. 
revírních bratrských pokladen viz heslo: z a m ě s t n a,ll c i b r a trs k Ý c h 

p o k I a den rozh. Č. 16738, 14466. 

soukromí (zák. č. 154/1934) vliz též hesla: ob ch o d'fl í po moc nIC 1, 
pOjištění pens,ijní, smlouva slu,žební, zaměstnanci. 
§ 1 (rozsah zákona, iTI a k t e ,r é z a m ě s t ln a !fl c e se v z tah u jez á
k o n ,č. 154/19-34): pre pŮ'súdeme ,otázky, či! sa na pracovný pomer 
zamestnanca vzťahuje zákon č. 154/1934, j-e bez významu, že nradovňa 
všeobecného rpenzijnéh.o ústavu neuznala, že zaimestnanec podl-ieha pen~ 
zijnému poisteniu č. 15640 (IÚr. sb. č.· 2916). 
písm. a) a dl: pOjem »kupeckých služeb« podle § 1, ods!. 1 lit. a), d) 
Č. 15341 (!Úr. sb. č. 2758). 
»:kupeckými služhami« ve smyslu § I, odst. 1, pí-srn. a) a d) jest roz
uměti práce sou'V1s,ející s nákupem a prodejem zbo-ží nebo ,náležející 
k organisaci podniku (na př. obstarávání ,pokladny, účetnictví, kores
pondence, registratury a 'Pod.), jej.ichž řádný výkon předpokládá aspoň 
v průměmých pří-padech školenost a dovednost s hlediska kupeckého od
bornou Č. 15341 (Úr. sb. Č. 2758); stejně Č. 15515, 10300. 
kupecké služby nemusí hýti činností rázu vyššího,~ vyloučeny jsou jen 
případy, kde jde o činnost záležející převážně v úkonech podřadných 
anebo o služby kO'llClJné jen jako vedlejší zaměstnání nebo příležitostné 
(§ 1, odst. 2 zák. Č. 154/1934) Č. 15341; viz ,i Č. 15515, 10300. 
potkud koná kupe'cké služby »řeznický krárIlský« ,č. 15341 CŮl'. sb. 
č.' 2758). 
»kupecké služby« jsou .služby, jejichž řádný výkon předpokládá aspoň 
v průměrných .případech školenost a dovednost s hlediska kupeckého 
odboru; nemusí to však být činnost vyš'šího 'rázu; vyloučeny jsou jen
případy, -kde jde o' ,činnost záležející v úkonech podřízených č. 15515; 
steJně č. 10300; srov. i Č. 15341 (Úr. sb. č. 275&). 
pre posúden'ie otázky, či zamestnanec koná vyššie služby nie kupecké, 
je rozhodné, či sIuželbné úkony sú podl'a zariadenia podnriku obyčajnýml 
- v,ačšine zamestnancov prikázanými - úkonmi, aleJho sa od aby čaj
ných úkonov mzJitšujú potrebll1ou vyššiou kvamikáciou a samostatnejšou 
činnosťou zamestnarncaj pri tom nle je ,rozhodné, óí zamestnanec si zís
kal vyššiu kvaIifikác-iu odbornými štúdiami aleho praktickým výcvikom 
Č. 15640 ('Úr. sb. Č. 2916). 
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, ., 1 Vb mí vyššieho druhu už tým, že 
práce zamestnanc,a ~es~arvalu, sa ,s uz k~ď tieto sú len ip'Odradné a ša-
zamestnanec kana a.1_ ·plsom~e prace,. v 1315 
blonovité č. 16352 (ur. sb. c. 3424)~ srov. ~m slu· § 1 písm. d) není 
pro pojem vvyšších s~užeb nekkufe~k~r vV~áv,odě 'nebo ~ některém jeho 
nutné, aby slo o zamestna'~c~, ery 
od~ělení. vect~,~ci. P?stave'll1 ~., 1 ?0~2. šetky úkony, ktoré pr€sahujú pra
sluzbaml VYSSlll!l llIev kUl?kec yml;uv V. ého robotníka Č. 17087 (úr. sb. 
covný ob o: a uroven vy onu o ycaJll ,_ v 2916 (I) 3424 
č. 3944) i srov. Sb. n .. s. č. 129~1, 4028'ě~~~,:~hOc·v biograf~ jen prak
pokud nejsou .p~á~e kmo.oPkeratferla, zam. kupeckými ani vyššími neku
tickým předvádťlllm proJe: ce ,1 mu, all1 

. . I 'b . č 16655 . 'k' .peckyml s Ul.. aml :.. v' . dla žádá od zaměstnaných hudebm l~ 
jde-li o POdOlk, v nemz Ihse zprayl, konal·í hudebníci 'Vyšší nekupecke 
dokonalý výkon hudebn D umeOl, v 'b 

( . .h' 3831)' srov c 1884 Ur. s o 

služby č. 16861 ,ur. sv· c. 'b"" dn,'ku (na př v ·bmil) jest ' rl- 'k, hudby v za' avmm po ' , , . v 

ota~k~, z.e~t vlešft~ podle okolností jednotlivého případu c. 16;861. v 
umemm, J ',' .. k '_ vVí nekupecke sluz-by, 
korektor a ~ore~ktor .~e~isor v, Í1~k~[~'~mi o~:m~~ts:anci II byl podřízen 
i když ne ma dlsposlcm ,!,OC na 1 y'b ' 2916 (1) 3944. 
faktorovi č. 17082; srov. c. 17116, tUr . .s . c. , , v ( , 
korektor-'revbor tlač~ar:ne -ko'ná, SluŽibby vV~~t~ n(~t) -kaU~~~~ c. 17116 Ur. 
sb. Č. 3983}i srov. c. 17982, Ur. :s . c; o ' , ' 0-

• Č 2' služební poměr úředmku okresnlch ne,?o~ens~ych P '. 
plsm. d),. • • v' .. ln t I' poměrem soukmmopra:vmm c. 14083, jišťoven Jest vÍlC! zames ava e 1 ' 

,stejně č. 10549.. 'tu' Ve' kOl1loraci a ústavů): pro posouzení 
§ 2 (zaměstnanci sta' ! a -;'ef J., v I, městmandi čs státních drah 
práv plynouc~ch v~~ sl~zejlfllh-? "po~er~ ~I~chodnich pom:ocnících č. 20i 
nelze obdobne u!Zlh am predplsu zak. v t o v 154/1934 ani před-
1910 ř. z., ani zák. -o och!. s?ukr: zames n~?clll -Co v " 
.. , o§ 1154 b) 1156 obc. zak. c. 16226 (Ur. sb. c. 3372). rs

: (~mlouva o' práci) viz též rozh. č. 15262, .16658~. 'b ' 
• . ( ..') smlouvy JSou ze Jde o oso' nI a Podstatné znaky s.{uzehm pracovm . 'm.e'stnavat'e'lova pod-

O> • d V d v " ěsrnance v orgamsmu za h?sp'oda:s'~e pOv r~ em za~ " dle lna-řízení a di,s-poslc zaměstnavatelo
ntku, zeJmena ze Jde ,o pracl po,. ,b', ;vinnost zaměstnancovu 
vých. s jeho pr~stř~d~y P.f~coy~a:ll, 1~5~~~' ~~efnoě i. 10402, 7845, 5451. 
a o- Jeho osobm narok na ,prap c. ',' " t ( . pod-l'a 
nejde Q služebn), pŮ'~,e[ ~ P~b~l~~d-n~~~'mo~~~~g~itaf~a uF~ado adinnosti~ 
~~l~;y~uz.~~,~~~ s~:l~~~:Y:~ená, d~ pomeru podriadenosti k druhe] 

I . "t ane č 14989 (IUr sb. c. 2502). . , .. , 
srn. uv:neJ .. '''' r , : o· • pr'edp,·sftm zákona o pen-siJ-mm pOj1s-d O uJe dobrym mra:vum am ' v' . Vt'l t' neo p r, '1- dl ' n'v byl zaměstnanec po tncettpe 1 e e 
t~n! ~. 26/192,9 .~md~ra, P~ktfvit~Z pod p'Ů'dmínk'ou, že odvede zaměst-
~~:~t~l~~~~h~~n~ijnr = s~arohní dftchody pensijním ústavem mu vyplá-

~:~~ ;a~;~~::'~ter ~~~,rl~jl~~u z::,,::e::~igvia vggo~~~n~~í ~~~!~?;e~hej 
pomeru, a. e vypov _' -okračoval' v služebnom lpomer:€ bez toho, 

~:~~e;~tJii~:~~~;:~~~n!kf:~~t~,~~~lu~~rn:~~le~;~r~ž~~~;I~o%: 
na ďalšiu neur.čit~ dobu ~:. 15~4~ (!Ur. ~b. ~: 293:~~ěstnavatellově pod
z~městnane;, lenz byl.~t;~~~í ~~gl ~~~t~~~v~tel pti-děliti také k jiným 
m.ku ,a ktekre~d-o, po~lelilu,·al Ice není zásadně 'Povinen konati trvale jen práce praClm v az € sve ,'v 
ve skladišti jako s~l~d~ik c. 166k508. áhrallu "'" odstoupení víz Tozh. 
§ 8 odst. 6: domáh"", se narO u na n pu. • o 1 b 
Č. ÚiS95 u hesla: příslušnost (§ 232, odst. 3), podá,n, za o y 
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§§ 9 a další (plat): platem je rozuměti (u číšníka) i stravu a zpropitné 
Č. 15552 (Úr. sb. Č. 2910); srov. Č. 13588, 15615. 
za trvání služebního (pracovního) poměru nemóže se zaměstnanec 
vzdáti nároku na plat Č. 15262. 
zaměstnancova odměna (plat) ~nemusí záležeti v určité hotovosti, nýbrž 
může záležeti i v tom, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci' příle
žitost k j!istému výdělku č. 15615; stejně č. 13588. 
§ 14 (zákaz přijímati provise a pod. od jiných) viz 'rozh. Č. 14579 
II § 34, Č. 1 zák .. -o. soukr. zamést. 
zamestnanec, poverený zamestnavatel'om opatriť mu póžičku od banky, 
nemóže sa ·na banke súdne domáhat' odmeny (pro-vízie), kto'l"ú si 'bez 
svolenia zarnestnavatel'a vymie~nil od banky za sprostredkovanie po
žičky Č. 14579 (úr. sb. Č. 2213). 
§ 19 (právo zaměstnance na plat po dobu nemoci nebo úrazu): je před
pisem velícím, který nelze 'V neprospěch soukromých zaměstnanců ani 
změ,niti ani zrušiti, a to a-ni služebním a disciplinárnim řádem, vyda
ným ,podle § 69, odst. 4 zák. {J' soc. poj. nstřední sociální poji.št'ovnou 
pro úředníky nemocenských pojišf.ove:n č. 16595 (Úr. sb. č. 3609). 
platem jest (u číšníka) rozuměti i stravu a zpropití1é č. 15552 (IÚr. sb, 
Č. 2910). 
zaměstnavatel ,není oprávněn sraziti. soukromému zaměstnanci zceia 
nebo zčásti ze služebních platů to, co dostává zaměstnanec z důvodu 
veřejnoprávního pojištění Č, 16595 (IÚr. sb. č. 3609). 
§ 20 (oznámení, po případě osvědčeru nemoci nebo úrazu) viz též rozh. 
Č. 15552 u § 34,č. 4. 
předpis § 20,' odst. 1 vyžaduje, a:by zaměstnavatel s k II teč n ě ob
držel oz:námení o úrazu neb.o nemoci zaměstnance; nestačí, že ozná
mení bylo zaměstnancem zaměstna,vateli odesláno Č. 15451 (rÚr. sb. 
č. 2844). 
§ 21 (propuštění zamčstnance pro nemoc, porod' nebo úraz) viz rozh, 
Č. 16441 u § 34,č. 5. 
§ 24 (branná povinnost): nenastoupil-li zaměstnanec do 7 dnů po skon
čení cvičení ve zbrani práci, má se za to, že-vystupuje (§ 5 zák. č. 61/ 
1925), třebas mu byla dána v t. zv. ochranné době (§ 1 řeč. zák.) vý
pověď ze služebního poměru Č. 14365 (IÚr. sb, Č. 2085). 
§§ 26 až 27 (dovolená): zamestnancO'vi, ktorý dostal pred nas.fúpením 
dovoJenej výpoved' (§ 26, odst. 6 zák. Č. 154/1934), nepris1úcha pe
něžitá náhrada za nevyužHú Clo,v.olenú, ak o ňu za trvania vý.povednej 
lehoty nepožiad.1 Č. 16761 (úr. sb.č. 3702). 
nárok na peněžitou náhra.du za nevyužití placené dovo:lené (§ 27, odst. 1 
uved. zák.) .přísluší zaměstnanci jen tehdy, dal-li v ,příslušném kale~l,", 
dářnírn roce vůči 'zamestnavateli zřetelně najevo, že trvá lna dovolené, 
a neužil-li jí na zaměstnavatelovu žádost č. 16827,; srov. č. 9434, 3341. 
jak žádost zaměstnancova o uctč'Jení dovolené, tak žádost zaměstnava
telova, aby zaměstnanec upustH od dovolené, mohou býti vyjádřeny 
i jednáním konkludentním (§ 863 obč, zák.); stačí .j to, že podle orga
nisace podniku nebylO' pomýšleno na zastoupení zaměstnancovo ná
hradníkem, takže zaměstnanec nebyl postradatelný, a zaměstnavatel, ač 
mu to -bylo známo, se nepostaral v té příčině o potřebná opatření, když 
,mu zaměstnall1ec dat najevo, že chce nastoupiti dovO'le,nou Č. 16827, 
§ 29 (zákaz soutěže· a jiného zaměstnání) viz též rozh. Č. 16395 
u § 34, Č. 3,. 
zaměstnanec nejedná proti zá:kazu jiného zaměstnání ve smyslu § 29 
zák. o souler. z'arněst., uzavřel-li k zajištění své budoucí e'xistence ještě 
za trvání dosavdního praco.vního poměru novou služební smlouvu s ji
ným zaměstnavatelem 'Pro dobu jeho skončení Č, 16395 CÚr. sh. t. 34'80). 
§ 30, odst. 2 (pracovní pOměr na zkoušku) viz též rozh. ,č; 16782 
u § 33, Č. 2. 
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~, n ktorú bol súkmmný zamestnanec prijatý, 
ak bola skusob.na doba, a O '1' ~ 154j1934 zamestnavatel'-om pre
proti ustan'O-vemu odst. 2 § 3 ~a Co c. neurčitú dobu a ak bol 
dížená, ide ° smluvenie .~ra~o,::n~h~. p~~;;u p~:pustený prislúchajú mu 
zamestnanec po uplynut!, s US? n ~ vednú lehotu Č' 17089 (Úr. sb. 
služebné požitky, na zakonnu vypo . 

Č. 3965). Id' 't ák Č 154)1934 je předpis velicí č. 17089. 
§ 30, ,odst. 2, pos €o ni ve a z v· • c'as přechodné potřeby) viz rozh 
§ 30 odst 3 (prac<>vní pomer na 

Č. 16491 (ÚE' s.b.č., 3~3~~ tl ~~1~u výpovědí): výpověd' danou přede 
§ 31 ~~once~l s~uze~ nt op" osuzovati odle ustanovení dosa
dnem uČ1l1nost! zak ~. 1~4j~41hJ,etst kP ~."Y za Púčinnosti řečeného zá
vadních ·i když se vypovedm li a oncl lIZ 

'kona č:' 14593 (IÚr. sb. Č. 222.3).,~. , ked' sa stala doporučeným do
výpo'Veď služehného po~eru J~ liClI1n~" (jeho manže'lky) č: 14250 
pisom do rúk člena domavcnost! zames nanca 

~;~Iči~'~~'S!i ~~~~vb';ě~~lrk~Hb~Y;~n~;R:r~ř:~~!~tnpa;š~~~~~ostt~~u ž~~~X;~ 
vcas doda.na oso e, era 5 ~ 14250 
ně.na přijmouti ji za zaměstnance ,č. 154 8: srov. c. .': známou 
zaměstnavatel může zaslati výpovědní dopiS na poslednl Jemu 

adresu zaměstnancovu 1 č. 15.458. zamestnancovi vÝ'P'oved' ZD služebného 
keď zamestna:V~,:eľ d~núsvl~h~ťu mu predížH, a: .po uply-nutí prediženej 
pomeru, ,a e Vy pove k v ly v služe'bnom pomere' be"z toh,o, 
výpovednej lehoty strany po racova ~ , , , b I tým 
v d ,", . .} deií sko,nčenia sluzebneho- .pom.:ru" ne Ov a '. 
zer~y ;~tJi~en~r~llp o v e d n á lehota, ale ,bol pre~dizeny s I u z e b n y 
m c y na d'alšiu neurčitú dobu Č. 15644 (lUl'. 'sb. c, 2'932.), 
pomer " ) 'k ' 154/1934 nebola v' ovedná ,lehot-a podl'a §, 31, od~t. 2, 1.1.t •. b. za 'y c.,", , ' deň 

YPh 'k ď bola výpoved' zamestnancovl dorucena az v pn.~y b 
~~fe,~;:r~~ho e čt;rt'roka. -ku koncu ktorého bola daná Č, 16354 (Ur. s . 
Č 3433,)' srov úr sb. Č. 2117. , d' d kt . mu 

k~d' zt~estna~a::ja'~i~uf~n~niie~~tyV~~~,~~~~ebr~e~Z:~né;~oz;uše~rJ pra· 
zame~ nanec za d 1 ty' Ol práva na prepustellle zamestnanca 
covneho pomeru, vz a sa ~ 1423 3341 (l) 
Č. 16354 (úr. sb. Č. 3433); srov. Úr. sb. c. .. '.... . 

. ~"" dne' leh oty .letoru pnslucha zamestn3JnOOVI 
odst. 4: ne.dodrzame vy.p~ve, 1 ,~!, . , d' neplatno-u' k ÚČi::l
podl'a smluvy alebo, podl a za-kona, neCI:nl vYP?,ve" )~vedi. za~(.:stnanec 
nosti zrušenia s~užebného P9m

b
er,u ne!~t~ba (~~~eln;~!a.du) pre zbývajúcu 

má pravdaže narok na sluze ne pop y 'I:,. 
čas! v'povednej Iehoty č. 15988 (Ur. sb. c .. :lI90)., • . " t-
§ 33 ~ 3 (předčasné vystoupení z pracovmho pomeru). pr.o z~rnes 

,c~ "' k""e se zaměstnavatelovým vědomím v pracovmm po-
~aě~~e'u~?t~v~~é~a~i zkoušku po uplynutí uj,ednané~ zkušební ~oby, n~~í 
důležitým dlivodem ;předčasného vyst.oupení. z p.,?meru, pr~covn!ho (§ "'1! 
~ 2 uved zák) že zaměstnavatel nesplml prevzaty zavaze~ uzavrt 1 

~~ zaměstI;ance~',po uplynutí zkušební doby definitivní pracovm smlouvu 

Č. 16782. ".,), .. l' d" d propouštění § 34 (předčasné propustem zamestnance . c . uvo. em, . kt" ' 
34 č 1 'so-u jen jednání zavi'něná a vyžadUje se s~hJe ~V1llt 

~~~;~f za~ěstnanJcovo, že činí něc? ne.s~ráv.né~~,; jest" dále treba
Q 
l~d-

.. . kt .. b J' e lc t i vně jest zpuso:blle zbaViti zamestnance :duvery 
nam, ere o ' ~ 2459) t'"'' 15075 
zaměstnavatelovy č. 14932 ('01'. sb. C. ; oS ~Jne c. ~, . , • 
k opodstatnění propouštěcího důvodu ztráty du~very 'n:sta~1 P?u.ha psy~ 
cholog.kká nedůvěra zaměstnavate'lova k z~m.estnancl~ !Oyb~z Je~t Pi,?
třebí takového jednání zaměstnancova, kter.; Jest o bJ. e k t 1 vvn e zpu~ 
sobilé zbaviti jej důvěry zaměstnavatelovy .c. 15075 (Ur. sb. c. 2561). 
stejně č. 14932. 
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konanie zamestna'llca, ktorým mohal byt' jeho zamesínavatel poškodený 
a jeho dohrá povest' mohla byt' uvedená v pochybnost' medzi zákaz
níkmi, je sposobilé vzbudit' odóvodnenú nedóve-ru za!ffiestnavatel'a a je 
dóvodom predčasného zrušenia zamestnwneckého pome.ru Č, 15490 (Úr. 
sb. č. 2871). 
zamestnanec, poverený zameMnavatel'om -apatri±' mu .póži.čku od banky, 
koná proti ve'masti a poctivosti, ktorou Je povinný vůči svojmu zamest
nav.atel'ovi, ked' si bez jeho svolenia vymíení od-menu (províziu) od 
banky za sprostredkovanie póžj.čky č. 14579 (IOr. sb. Č. 2213). 
měl-li zaměstnanec pod I e s I II Ž e b II Í s m I o II V Y dostati náhradu 
za roční jízdenku, nelze v tom, že si od zaměstnavatele vyžádal částku 
na tuto jízdenku a částku tu si p'Onecha,J nekoupiv jízdenky, spatřovati 
důvod ztráty důvěry podle § 34, č. 1 č. 15577 (;Úr. sb. 2927). 
jest nevěrou odůvodňující předtasné zrušení služebního poměru, sra
zU-Ii si zaměstnanec vybranou částku patřící zaměstnavateli na účet 
dosud nesplatného. platu a tvrdí-li nepravdivě, že exekuce na jeho, plat 
byla zastave"a č. 15833 (Úr. sb. č. 3H6). 

je dóležitým dóvodom pre predčasné prepustenie za:mestnan-ca, že ozná
mil zamestmavatel'a pre zataj'Úvanie kolkových poplatkov Č. 16443 (;Or. 
sb.č. 3494). 

vědomé, chtěné a protismluvní odpírání zaměstnance (vedoucího pro
dejny). plniti vůči za<městnavateli sjednanou úmluvu o denním zasílánI 
tržby za odpmdané zboží, jest důležitým dúvO'dem propuštění zaměst
nance Č. 16580 (Úr. sb. č. 3594). 

Č. 3: SOUkromý zaměstnanec porušuJe zákaz vytč'ený v ~ 29 zák. o soU'kr. 
zaměst., převza'l-li smluv.ní závazek, že bude činný pm nového zaměst
navatele za -trvání dosavadní služební smlou,vY" ·nezáleží na tom že 
dosav~dní zaměstnarvatel problásil, že na zamě~tnancovy slu'žby ~ere
flektuje; takovéto porušení jest podle § 34, c. 3 řeč. zák. dů'1ežitým dů
vodem pro předčasné :propuštění zaměstnance č. 16395 (rÚr. sb. č. 3480). 
Č. 4: zda zaměstnanec opominu1 konati po značn-ou dObu službu, jest 
posouditi podle okolin,ostí případu č. 15437 (IÚr. sb. č. 2828); steJně 
č. 1163. 
výk,lad po~mu »trvale« ve větě: »zpěčuje-li se trvale konati práce« 
č. 15437 (iÚr. sb. č. 2828i); srov. č. 12921, 447. 
zaměstnavatel není oprávněn propustiti zaměstnance pro onemocnění 
podle § 34, č. 4 pfedča:sně ze služhy, dokud ho nevyzval k oznamo
vací povinnosti podle § 20, odst. 1 č. 15552 (IÚr. sb. Č. 2910). 
oznámení zaměstnancovo 0' jeho nemoci nebo úrazu musí zaměstna
vatele skutečně dojíti, nestačí, že bylo ono oznámení jen odesláno 
č. 15451 (IÚr. sb. č. 2844). 
není důvodem pro předčasJ1é propuštění zaměstnance pod-le § 34 č. 4 
zák. o soukr. zaměstn .• 'Odmítl-li zaměstnanec kornati práce, které ne
byly aspoň přibližně rovnoce.nné těm, k nimž se služební smlouvou za
vázal, k nimž byl způsobUý a jež mohl konati ·bez 'újmy pro své zdraví 
a služební postavení č. 16658. 

Č. 5: ak zamestna:vatel' udelii zamestnancovi po nemoci zd r a v o tll Ú 
d ?' v 9,.J ~ P Ú, nemóž-e ho P'?lZdejšie predčasne prepustit' z dóvodu, že 
pnpoc;ta1uc dobu zdravotneJ dovole,nej, trva'la prekážka v práci, ~ó.;. 
sobena nemocou, po dobu, ktorá podf. § 21 zák.č. 154;11934 je dó
vodom pre predčasné prepustenie zamesrnanca č. 16441 (Úr. sb. 
č. 3489). 

Č. ~:y i) e d i .. n á hrubá uráž~ay m~že býti důvodem k předčasnému pro
pustem zamestnance podle rec. zak. č. 15918 (Úr. sb. č. 3159) 
§ 35 (uplatnění dŮVOdů pro zrušení pracovníM poměru bez výpovědi) 
viz též § 37. 
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y odst 1 o prominutí důvodů, opravňujících ke ~rušení domnen~a § 35, v ·b ' ědi jest nevývratná č. 15075 (Ur. sb. pracovnrho pomeru ez vypov , 

Č:. 25~I)., . rávem donucovacím ve prospěch zamě,?t
pred~ls S ~~5,. '~~~~m' 1nej~Sp\fvo dosavadní (§ 1162 obč. zák., § 28 zak. nancu a pr1ZmVe]SI ' " v ) • 

č. 9/1914 ř. z.) č. 15075 (ur. sb. c. 2561 . . ..••. • •. • .. 
y, usí oznámiti zaměstnanCI JIZ pn propustenl. urelte 

zamestnavatel nem 'b v 'y ~. ·t· až ve sporu č 15075 (Ur. sb. 
propouštěcí důvody, ny rz muze uClm 1 . 

č 2561). (b . k. . ) I'ehož služební poměr lze 
kárné řízení se zaměstnancem an"ovn,lm d' o d § 34 c' 1 3 4 a 6 

d 'k' ého nzeuI z uV'Ů u ,." , 
rozvázati jen P'? prove em ',ar1! 'r , éže lhůtě o skonče.ni kárného 
musí býti zahál~n v 8denm lh~!~. ~ ° ,vl ~k z kárn~ho řízení jinak platí 
řízení y musí zamestnavdattel Vl ~Oy 1 1 'kUS ~ p~omi'nutí služebního poklesku 
domnenka v § 35, o s. rec. za . 

č. 15899. .. d e' lehoty dóvod ktorý mu 
keď zamestnavateI' neuplatnil za vypove 'll ] , dY " zrušeniu 
zamestn~nec za trva~i~ {e!~o /y~!O~rá~~v~~ '~rt;~st~:~e~a~estnanca 
praco'Vneho pomeru, \ z a 3341 'Ú b 
č 16359 (lÚr. sb. č. 3433); srov. Č. 1423,· , r. s . o • 
§§ 37 38 (právní následky předčasného zrušení pracovnlho porneru za· 
městt:avatelem) viz též rozh. č. 15552 u § 9 zák. o soukr. zam. , ' 
Yedpi-sů §§ 37 318 nelze užíti, nenastoupil-li zamě~tnanec do 7 ~nd 'bl? 

~ončení cvičedí ve zbran-i pr"áci, ytřebas mu ?yJl~bda~a 2~8~)hranne Ol e 
výpověď ze služebllúho, pomeru c. 143'65 (iVr. :$ • c. y., 

, ", důvodů opravňujících k zrusem pracov-
z:ušení pryacov1mho i?m~r~h~t § 35 -odst. 1 ' jest ,pokládati za p-ř~d-
~~~~é'P~;~:~~lí ~~~:v~~~ lp'O~ě~U '-bez 'důležitého důvodu podle § 37 zak. 

~~J,5~~~e~~~,~~~te~· p~~~~sne bez· dóležitého d?vodu prepl~~til zames~-
, t, ec :v smysle § 37 vedl'a naroku na POíZ1tky za vy-

~~~~~~ffe~~~e~r:rok l1a náhradu d'a1šej škody, ktnfQiu j~y.a~ Uj~g'J 
že zamestnanec predčas:ným zrušením služebného ~om,eru pnSle o. . ~ 
volenú ktolrú v .prípade riadnej výpovedi -bol by Sl by'val mohol vZlat 
Č. 15644 (IOr. sb. č. 2932). 

d' 1 t' ěstnancovy nárnky předpis jde-li o neplatnou výpove , nep a 1 pr:o zam ' v _' , smlouvy samé, 
§ 37 uved. zák., nýbrž přísluší m~ nár .. oky ze .;;Iuze,bm důvodu uvede
dokud nebyl služební pom~r řádnye Zf,usen z ne!{tereh~ 
ného ve služební smlouve (sluzebru pragmatice) c. 16491 (Úr. sb. 

čo 3539). , . 'hl""o 'ní počtu, 
nejde o redukci (odbourání) pe~s~n~:lu, t~ ]. ,o n~na ': smz i a, , ' t _ 
zaměstnanců nebo jejich vypovldam k ruznym casove. vzdá.~nrm ~rl 

' o m nýbrž o hro.madné .propuštění, vypov.ěděl-h. zam~s. nava e 
~Š~~hn'y své zaměstnance k ur:6tému termínu a Sjednal-li s t;lml y novou 
služební smlouvu na čas přechodné potřeby (§ 030, o~st. ~ ~a~. c.}154.( 
1934) s kratší výpovědní lhůtou, než byla v puvodm sluze flI srn ouve 
Č. 16491 (Úr. sb. Č. 3539). . . ., 
byla-li dána trvale ustanovenému (definitivnímu) zaměst~3'nCl, vypove~ 
z jiných důvodů než z těch, :které jso~ , uvedeny 'V~e sluzebm smlouve 
(stužební' _pragmatice), nejde o výpov~d ,n:sprav~e danoy ve smy~lu 
§ 3Sy zák. o soukr.,zaměstn., ný-brž 00 vy:poved neplatn-ou c. 16491 (Ur. 
sb. c. 3539). . t' j>red 
plat -ktorý prislúcha súkromnému zamestnanCO'VI prepus ,enem~ y -
čas~e bez doležitého dóvodu na dobu vyše jedného roka, n~mo~e byť 
- p"ki.f je za túloďalšiu dobu smč,ný ~odfa odst ~ § 3,1 zak

i
, c. 154/ 

1934 až v budúcnosti vždy :koncom ~e&!aca :- pnsu~e,ny pod.~a § 131 
Osp. (shodného s § 406 c. <. s.) uz pred leho srocnosťou c. 16758 
(Úr. sb. Č. 3694). 
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§ 44 (potvrzení o zaměstnání, vysvědčení) 'viz též ro"ih. č. 15271 (dů
vody). 
§ 44 j~st l?ředpis donucující a zaměstnanci přiznivější než byl předp.is 
§ 39 zak. c. 20/1910 ř. z. č. 1518!. 
nároku na ,vjdán~ písemného potvrzení o zaměstnání se nemůže zaměsŤ
. nanec.~vz~atI a 'll 1 p o s ~ O-ll Č e 11 í pracovního poměru ·č. 15181. 
p~-<?hi~sefll . konkursu ~a J,m~ní zaměstnavate.Jovn nemá vlivu ani na za
haJe~ll~ am ~a _.p.o~raco,:anl ve. sporu vedeném přímo. proti úpadci na 
vydam vys·vedcem zamestnancIJ Č. 15924. 
v ~otvrdení,. ktoré je P9vinný zamestnavatel' -vydat' za:mestnancovi, musia 
byt uvedene s k II tG C.fl e konané služby Č, 14574 ('úr. sb. č. 22,12). 
služebné p.ostavenire, ,ktoré ~amestna-n~c mal, stači k označeniu spósobu 
zaIl!e~tna'll1a len, ked sa p01move kryje '80 skutočne kona.nými prácami,; 
ked Je v tomto. smere J~oo~ybnost' alebo ked' pomenovanie zamestnal1-
covho postavema nevystIhuje dostatočne spósob jeho zamestnania treha 
toto podrobneopísať č. 14574 (Úr. sb. č. 2212). ' 

zam~stna,:ateI j:st po~in:n- ,vydati zaměstnanci při skončení služebního 
~'~'T;f~l:lsemne vysvedceuI v Ž d y, i h e,z ž á d 'o s t i zaměstnancovy 

za~měs,!n~vatel Jest v prodlení s vydáním vysvědčení (potvrzení o za
mes't?a:nt) zam~tn~nC1l bud' skončením služeb. poměru, jde-li o služ.elhnÍ 
P?mer podle }a"k. ~ .. 154(1934, ~nebŮ' okamžikem, kdy zaměstnanec po
zadalo vysvedcellI, Jde-h o sluzehní poměr podle zák. č 90}1'9'1O ř z 
nebo podle § 1163' obč. zák č. 15758 . - . . 
vy.g,v~dčení" je~t :,ydati, zaměstnanci v· místě, kde s k o fl, Č i I jeho pra
CO::~I pomer,. Je..,h trv~le praeovní místo zaměstnancovo jinde než v by
dhst: nebo sldle zameMnavatele Č. 15758. 
§ 47 (syout~ní d~ložka): ';;1íbi;l-li zaměstnavatel:iaměstnanci ve služební 
sm}.ouve, sleanane s ~o~o~ou o 'ne;soutěžen}, odměnu za to, že nehude 
urcltou , d<:,?u ,Po !ozVyaZaJllI -pracovulho pomeru vyvíjeti konkurenční ,čin
nost,v naIezl predca.sne a bezdúvodll'ě propuštěnému zaměsŤfI,anci řečená 
odmel!a v v, e ,d 'I e 'naroku na náhradu škody za předčasné a bezdůvodné 
propustem č. 16597. 

~ ,?1, (z~ěn~ majitelev zá,:od.u): v prípade scudzenia celej filiálky pe
nazneho !Ustav u (50 vsetkyml aktívami a pasívami) ide o scudzenie zá
vodu podfa § 51, odst. I zák. č. 154/1934 č. 15988 (IOr. sb. č. 3190). 
§ 52,: výpoved' daná podl'a § 52 zák. Č. 154/1934 počíta sa ,oda dňa 
~tDlreho bo}a daná v dobe jenného mesiaca po smr,ti zamestnavatel'~ 
c. 14340 (Vr.sb. č. 2071). 
§ 53 (nezměnitelná ustanoveni) viz též rozh. č. 16595 u § 19 z 'k 
o soukr. zam. . a . 
vÝ'I?oče~ v:'!í~ích (nezm,ě.nitelných) předpisů obsažených v § 53 zák. není 
vycerpaVa]ICI a zcela uplný č. 17089 (IOr. sb. 'č. 3965). . 
§ 30, odst. 2, poslední věta zák. č. 15~/1934 je předpís velící č. 17089. 
§ 54 (podpůrná ustanovení) viz též rozh. Č. 16595 u ,§ 19 za "k Ů' ~'ouk zam. . ',~ r. 

uSJ':f0~e~i~ ~ 7 zák. č. 244/1922 (souhlasné s § 1155 obč. zák) platia 
pP, e aj rpre pracovny pomer súkromných zamesŤnancov 
c. 16899 (lUr. sb.č. 3833); srov. IOr. sb. č. 3203 (1lI). 
§§ 55, 56 (přechodná ustanovení) viz též rozh, č. 16595 u ~ 19 'k 
o soukr. zam. N za . 
vý.pověd', '?amá před účinností zák. 'č. 154/1934 jest posuzovati odle 
~1S,tanoVen}, '~~' te ~,~?y (19. srpna 19314) platných, i když se výpo~ědní 
~~ut~. k~2~~)11Z za ucmnosti řečeného zákona (č. 154/1934) č. 14593 (IOr. 

u~,ta?:~yení § 35, ?dst. 1 zák. jest pro zaměstnance příznivější 'I1ež byla 
dnve]" ustanoveTI! (§ 1162 ohč. zák., § 28 zák č, 9/1914 ř. z.í č. 15075. 
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- § 44 zák. Č. 154}1934 je předpis donucující povahy a zaměstnanci 
.příznivější než byl předpis § 39 zák. o obch. pom. Č. 15181. 

»Společnosti brněnských pouličních drah elektrických« viz hes,lo: Brn o. 
spolku viz heslo: s pol e k . 
spořitelen viz heslo: z a m ě s t n a n c i, b a.n k a pod. 
statkoví viz heslo: s t a t k o v í ú ř e d 'll í c i. 
na býv. císařských statcích viz heslo,: c í s a ř s k é s t a t k y. 
- § 75 .náhr. zák. viz heslo: pozemková reforma) náhra

dový záknn). 
státní viz též hesla: kár oll é říz e n Í, p Q. řad p r á v a, stá t. 

učitelé na veřejných, ale nestátních obecných o méšťanských ~ko!ách' 
nelze pokládati za státní zaměstnance (ve smyslu smlouvy o statní zá-
půjčku družstvu) Č. 13206. v 
zákon o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku c. 64/ 
1918; »prozatí-m-ní ponechání v úřadě« ve smyslu § 2 ;řeč. z~k . .nez.~a
menA, že čs. stát vstoupil ve služehnÍ poměr zallo'ženy mezI byvalym 
uherským státem a úředníkem, a ponechaný úředník má n~rok jen na 
»dosavadní požitky«, a to po celou dobu, p.o kterou trva>lo Jeh~ proza
tímní ponechání v úřadě; z toho, že úředník přijímal bez námItek vy
plácený mu plat, 'nelze vyv.ozovati, že došlo mlčky k dohodě o výši 
slu,žebních požitků Č. 13217. 
ani za účinnosti zák. Č. 103/1926 a vlád. nař. Č. 113:/1926 ·nemůže 
soud přezkoumávati maJteriální správnost disciplinárního nMezu proti 
zaměstnanci (kancelářskému oficiantu) ve ve,řejné správě C. 13340. 
zákona Č. 217/1925 n.e.lze užíti, nerozhodl-li správní úřad o soukromo
právních nárocích kancelářského ofidanta, nýhrž na základě ,předpisů 
disciplinárním fízením a disciplinárním nálezem tlJZnal v mezlch § 52 
vlád. nař. Č. 113/1926 na jeho propuštění Č. 13340. 
platnosti disciplinárního nálezu správm.ího úřadu nevadí, že není ve 
smyslu §§ 68 a 71 nař. Č. 8j1928 označen jako 'V'ýměr Č. 13340. 
v prohlášeni manžela, jímž projevuj.e souhlas s ítm, aby Jeho manželce 
byla až do I'ozvodu manželství vyplácena část jeho pense, ;nelze spa
třovati postup (cesi) č. 13474. 
postup při převodu do nových platů a při. určení služného a dohy vy
bývající tpm další zvýšení služného u garážních a dílenských mistrů 
(vlád. nař. č. 1~!1927) č. 1388!. 
srazí-li si stát podle ~ 69, odst. 2 vlád. nař. č. 15/1927 a ~ 150, odst. 2 
p!Jat. zák. své pohledávky tam vytčené za zaměstnancem Oeho po
zů>sta:lými) administrativní cestou ze služebl1ích (zaopatř.ovacích) platů 
zaměstnance (jeho pozůstalých), není omezen ustanoveními zák. č. 314} 
1920; žádá-li však pro takov,ou pohledávku o ,povolení uhrazovací nebo 
zajišťovací ex e k u c i s o u d II í, platí předpisy omezující sou-dní e;xe
kuci IDa platy zaměstnanců, tedy i pře-dpisy zák. Č. 314/1920 Č. 14072. 
zaměstnanec státu, jemuž byla při zrušení služebního poměru poskyt
lnu-ta výpomoc ve výši jeho prémiové reservy oprota., že vý-slovně pro
hlásil, že nikdy -nevstoupí do. zaměstnání podléhajícího, pensijní povin
nosti, jest povinen tuto výpomoc vrátiti, jestliže .nedodržel této 'pod
mínky a stát bylI pro.to nucen jeho prémiovou reservu podle § 114 zák. 
Č. 26/1920 přenésti na nového nositele pojištění (Všeobecný' pensiJní 
ústav) č. 15200. 
před účinno.stí § 151 plat. zák. (č. 103/1926), že'Ů nárocích z tIleSiprávné 
výměry nebo výplaty služebních požitků upravených -služebním řádem 
vydaným na základě § 210, odst. 1 plat. zák., rozhodují především 
správní úřady v po-řadí stolic, nebylo' promlČení řečených nároků na 
překážku to, že se zaměstnarnec domáhal nápravy u příslušných správ
ních úřadů; přerušení promlčení se mohl0, státi toliko zahájením sporu 
u řádného soudu a řádným pokračováním v něm č. 16660. 
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pokud přIsluŠl zaměstnanCI státních lesů a statků převzate'mu t 'I ' 
pozemkovy' m '''ad ' '" ' s a nIm , Uf ~~, narok na casovy postup ve služném č 16660 
»~~~spevok na VyzlVU«, povolený disciplinám ou komisio~ pod~i:ku 
"I "atne lesy, a statky« prepustenému zamestnanci podl'a § 92 odst 3 
s uz. por ma povahu o d p ". 'h" , . .,. 
§lafJtel;siýo štátnych leso:, ~ ~;a~k~~ c(§ ~{51, j o':l~v i ~~~~o t~;:)í~~~~! s ~ s uz; por; opravn~n~ oredplsať prepustenému zamestnancovi ním 
po;;~lbenu (nalezom dlsclplmárnej komlsle zlstenú) škodu k n 'hr d'" 
~ r a z k o ~ z tohoto pnspevku Č, 16764 (Ór, sb, Č, 3724), a. ~ 
r~kpe~sllllI zakladny zaměstn~nce (lesmho maJetku), Jehož pensIjní ná
ve Ystáfnr urr"a;"eny podle zasv~d plat~ých pro pragmatikální zřízence 
sl v' I ~ u~ :' ne ze zapocltatI am remuneraci nebyla-li součástí 
Slu~~eho, ?ybrz,,!~n zvláštním přídavkem .poskytova'nvm po dobu činné 
~z f' anI pen~zl~ou hodnotu pahva (otopu naturálního bytu) zanikl-II 

naro na nat~ralm byt skončením činné služby č. 16850 ' 

~~0~e~~~uv;J~~či~~~~~!n;~f~v šá~tue:Jfa~UjÚ ksa predpisy o. obmedzeni 
poclyné platy upravený bol smluvne ~kemž~ °pl:t~aJe~o ň~~ok na .od

"dane p:e št~tnych zamestnanco:v pragmatikálnych Č 17160 predplsy, 
p o s t o vnl: postovní vozka kt ,. 1 ~, :. • 

lt~ťěnfo;~~~vgí~~št:~~i~~~:~~~;b~{ ~~~~~e~~al~~rd~luf~~~7~~t~~: 
E~I;:í~i~~lj!:~~~~~~~~,:;~:;; ~~~e~ku~t~~~~á ~~~\ ~~rl';~~n~O!!~t;~i 
invalidní a starob~( p' o~,fšt~~rsvte~ec.e ;přhevádí .?O pOjIště"ní ve fondu pro 

S t 
't 'h k ,J' e Jnyc zamestnanců c. 15797 
a TI Ion a I a dat eI t ' t' , . 

nakladatelství v -Praze nS en~1 1
0
: bcahjeomd n,lk n.aklada~elské služby v Státním 

_ .", ~, ' ,'nIm pomocmkem Č. 13987. 
~lI~h}.1 v,:nocnl remUllerace ,vy~lác~~y úředníkům »Státního naklada-

. ~~Č~í?~~~t~~:f~!hr ;~~lr;::v~~cir;rle~;otf~~~%í ~;~á~:~íat~SV;Z 
~ yráv,ní povaha státního nald~~atelství Č. 14719. 
zablazen. 0hkresníc~ hOSPO, dářských viz heslo: z a m ě s t n a n c i b a n k a pod 
za ranye statků (vel k é ho' . 

'Po-ze mk o-v á re f,o rma m(§a J ;Jk'U'hPO z ,ekm k O·V éh o) viz he8'la~ 
y P?vž!tky. na r. za.) a zaop.atřovací 
zelezmcru" pen s'" "" v , 

1 
• b" , " 1 J n I p o jl S t e '111 viz heslo: poj í š t ě:fl í pen s i j' n í 

s uze nt pomer a služeb' ""tk ' 'v," • 

C
• 2537) v rub' I' Dí P?ZI Y V1Z tez mze rozh. Č • .15040 ('U'r _C 
'. , : nee: vad, n.r, Č, 70/1927 .. ' "", 

sluze'bm pomer zaměstnan o , t' t ' h d . , poměrem, Jsou' však v němc~ .s a lllC v ~ah je~t ~ice s.ou~urom~.pr~vním 
cr;ě zvláštní ~povifllnosti a o~rz~n~Y Vvy~~~~n?.pr~y.n~, z mchz vyp.JY,vaJÍ )J:ro 
c. 16436 (IÚr. sb. č. 3524). na zeJmena ve sluzelJinlm radě 
pro posouzení práv plynouc'ch e I v b 'fl " 
ních ,dmh nelze o-bdobně užiti 'a~ pS :,~e . n! °áJPomeru zaměstnanců stát-
1910, ani zák. o ochr s u • :e plSU z }oua o obch. pom. t. 2Q/ 
§§ 11?4 bl, 1l~6 obč:zá;~, ~r, 16~~;s~J:.~e~b;eč,lftiii34, ani předpisů 
mlmo'fadna 'v yZl'VOV a c í od 
se vztahuje jen na taková Judi/~ť ~ ~o~le§:" 6 a 15 zák Š' ,394/1922 
o určitém vzdělání . eho ~ , . eFa ~ y a ~nast~)Upena k vulI průkazu 
ti:kého- živptníhó poJolán~ ~~ 1~~1~~tlvne vyzaduJe k nasto~pení prak-

narok na, dmh-otní příd k ď " ',' 
po 18. wk).l, věku 'dosili:e ~:ed~teéhzan!'~ai JatkmHe dítě, které studuje 
získá dokl<ld 'Ol. '. h ' ~", ,fl o" uc~ u oho neh ono.ho studia a 
studium. zna.-{y stJ~i~ »~S:remSa?len~ ukOI~eet'~hl; p~okud nervyk. azovalo další , e zapoca e o c. 13639. ' 
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pro spor ze služebního poměru ,pomocného zaměstn:ance českosloven
ských státních drah není výlučně příslušný okresní soud, a to ani za 
účin-nosti zák. o prac. soudech Č. 131/1931 č. 13821. 
ustanovení § 17, o d st. 2 zák. ,č. 286/1924 se vztahuje i na aktivní 
požitky ze služebního poměru II obce, jenž jest služehním poměrem .ien 
pr.ozatímním a vypověditelným a nepodléhá zákonným předpisům 
o trvale ustanovených obecních zřízencích Č. 14003'. 
ustanovení § 18 zák. č. 286/1924 má na mysH výdělečné příjmy jiného 
druhu, než jsou příjmy uvedené v předchozím § 17 ,č. 14003. 
služeb-nÍ poměr 11 r o- v oj s o r n í h o žel e z. z a m ě s t ll' a n c e zanikl 
jeho "narukováním k vojenské službě č. 14052. 
y sporném řízení nelze řešiti otázku, zda trestní (kárné) :provinění bylo 
promlčeno a zda podle toho bylo mOŽlno zahájiti ono řízení či ,rukoli 
č, 16777 (Or, sb, Č, 3741), 
pomocný zaměstnanec ve služebním poměru zhzence státních drah má 
podle § 1155 obč. zák. inár-ok na služební plat za určité dny, které jsou 
podle zák. č. 65/1925 všedními dny (26. prosince, pondělí velikonoční 
a svatodušní), 'nekonal-li v tyto dny službu, je'žto jeho, představený pro 
železniční zaměstnance se svolením ministerstva železnic sta-norvil, že 
v těchto dnech je volno' 'č. 17074. 
pensijní výměry jednotlivých ředitelství státních drah mají týž koneČiny 
ráz jako výměry »Všeobecného pensijní-ho ústavu«, uvedené v § 75, 
odst. 2 zák. č. 89/1920; jsou to pensi'jní opatření (výměry), proti lIlimž 
musela směřovati- žaloba o změnu ie}ich obsahu, kterou bylo- :podati 
v čase účinnosti- zákona 'č. 89/1920 II rozhodčího soudu ll. úřadovny 
Všeobecného pensiJního ústa-vu v Brně Č. 14587 (Úr. sb. č. 2-219). 
nepodal-l1 železniční zaměstnanec proti výměru ,ředitelství čs- státních 
drah o odpočivných požitcích opravný prostředek, nemůže se pořadem 
práva domáhati' započterní válečných pololetí podle zákona č. 457/1919 
a zvýšení jemU vyměřeného odpočivného č. 16796; srov. Č. 9875, 11897, 
12225, 12633, 13831, 14674, 
výnos oún. železnic z 1. července 1920, Č. 1060/1920 pres.: ustanoverním 
§. 2- z á k. č. 33Q/1921 byla zákonem uznána instituce důvěrnických 
výborů v oboru státní správy že1eznič-ní, jež by.ly ustanoveny před tímto 
zákonem výnosem ministerstva želez-nic č . .1060/1920 pres. ze dne 
1. července 1920; uvedeným zákon-em nabyl dotčený výnos povahy 
p'ředpisu všeobecně závazného v služebních poměrech žele:m16ních za
městnancŮ Č, 14185 Cór, sb, Č, 1979), 
v Ý p o v ě ď, daná železničnímu zaměstnanci bez zachovámí postupu 
předepsaného v § 3, ,č. 5 a 17 výnosu Č. 1060/1920 pres., není účinná 
Č, 14185 (Ur, sb, Č, 1979), 
jestliže nedošlo co do v Ý p o věd i služebního poměru žele'z-ničního. za-
městnance :k dohodě mezi úřadem a důvěrnickým sborerm a úřad opo
minul pokusiti se ještě jednou o dohodu (§ 17 výnosu z 1. července 
Č. 106-0/1920 pres.), :ro-zhodn.uv ihned sám o- výpovědi, není !Výpověď 
účinnáč, 14383 (Úr, sb, č. 2092), 
pre posobrnosť d6vernických zamestnaneckých sborov v súkromných že
lezničných podnikoch neplatí zákon o závodných výboroch Č. 330/1921, 
ale výnos min, železnÍC Č, 1060/20 Č, 15554 (IÓr, sb, Č, 2906), 
železnióný podnik nepotr,ehuje ku zmenám zamestnaneckých miezd sú
hlasu d6vernického výboru zamestnO,incov Č. 15554 (úr. sb. Č. 2906). 
kár lil é říz e -ll í: 'výnos ministerstva železnic ze dne 12. břeZlI1a 19-23, 
Č. 55.739/1922, Č. 48 Věst. min. želez., j-e'st určen jen pro- vlllitř:nÍ úřední 
postup a zaměstnanec nemůže z něho vyvozovati nárok na přerušení 
kárného řizeni Č, 16436 (Iór, sb, Č, 3524), 
kárné řízení a nález vydaJný senátem, v němž lne-byl Jako přísedící jedell 
úředník práv znal~r, .nejsou zmatečné č. 16436- (lOr. sb. č. 3524). 
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vzájemný poměr trestního ,řízení a kárrného ,řízení č . 16436 (U'r s·b 
Č. 3524). . .. 
po-kud není kárný nález vydaný proti zaměs-tnancům státních drah f,Q T
má I n ě vadný č. 16435 (túr. sb. č. 3524). 
sou~y)sou ~p~áVlI1ěny přezkoumávati kárné nálezy dIsciplinárních sboru 
proh zel:zmcmm zamě:>tnancům, illewe-li o případy upravené zvlášt' zá
~(}nem c. 147/1933, Jen po for má I TI í stránce č 15288 (IU··r s·b 
č. 2718). . .. 
růz~é: ,za~ěstn,and, jehož platové a služební poměry byly upraveny 
zvlastm. sluzebm nebo pracovní smlouvou a na něhož se proto ,nevzta'ho
~al0 vlad. na~. Č. }5j1927, ,nevznikl nárok ,na úpravu pense podle zákona 
c. 70jl

v
930, trebaze bylo jedním z dekretů upravujících jeho plat stano

;reno, ze se. má platová a pensij.ní zák'lad-na posuzovati ,podle smyslu 
UJJfav II zaměstnanců státních drah č. 17136 
žel~Zrniční úřady n~jsou Jako úřady správní ('§ 1 zák. č. 217/1925) po
vol~ny roz.ho~:?vati J .? ,námi!~ác?' ž~lezničních zaměstnanců proti ne
spra,vné ,,~yn:er~ penSll'~lch. pnspevku a o jejich nárocích na vrácení 
techto .pns,pevku, hyly-h srazeny ueprávem č. 13832. 
'na uplatnění nároku .na přizná,ní výhod podle zák. č. 230/1930 před sou-
dem se vztahují předpisy zák. č. 217/1925 č. 13856. ' 
o nároku na přiznání 'vý'hod- podle zák. 'č. 230j1920 rozhoduje minister
stvo železnic jako úřad správní s konečnou platností Č. 13856. 
rozhodn~tí }edit~l~tyí stát!1kh dra,h a ministerstva železnic, jímž byl 
(smluM~I) ~elezmclll za~estnanec přeložen. do trvalé výslužby podle 
§ :3 ,zak .. c. 286j19'?4, Jest rozhodnutí správního. úřadu o soukromo
'P~avntm '~aroku zamestnancově ve smYSJl'U § 1 zák. č. 217/1925 Č. 14399 
(Ur. sb. c. 2104). 
mzh.odnutie, m1~ísterstv,a 'železnic o' ,odvolaní ž,e:Jezničného zamestnanca 
proh ~redJpl~amru ,pre:platených služebných požitkov riaditel'stv,om štát
l11ych zele~llIc k n.áhrade nďe Je rozhodnutím správ·neho úradu o sú
~romnopraynom naroku podl'a ~ 105, .ústavnej listiny a zák. Č. 217/1925 
c. 15748 (IUr. sb. č. 3658). . 
zajišt'.c~:;rací e!Xe~uci podle čl. III uvoz. zák . .k e;x. ř. a dvor. d~kr. ze dne 
18. zan 1785, c. 57!, písm,c) a ze dne 24. října 1806, č. 789 Sb. z. s. 
l;;e pO'v.ohtJ I pvO narok statu proti železničnímu úřednÍ'kovi -na .náhradu 
~kody~ v zI?ů~9hen,é Z'loč~.nem zneužití moci úfední ,a hraní darŮ', jíž jest 
zeleznnom uredmk povmen na'hraditi !podle § aa služebního řádu pro 
zaměstnance státních ,drah Č. 14153. . 
~ 33; služeb; por. pre zamestnancov št. železlflÍC vzfa'huje sa ,Ien ,na 
skody, ktore zamestlllanec spósobil železlOičnému podniku nesprávnym 
výkonom sv·ojej slu~by č. 16748 (IÚr. sb. Č. 3658). 
služební řád: železniční zaměstnanec přeložený služebně na iiné místo 
se musí sám stara1i '? 'své ubytování hez zřetele na to, zda a kdý 
':nu, bude vypla~ena náhr~da podle § 78 služeb. ř. z důvodu jeho přelo
zem, a nema narok Illa nahradu skody z nevhodného ubytování jím sa-
mým zvoleného Č, 15796. . 
povinnost státu k placení diet z dŮ1V,odu ,nemožného ubytování -v jiném 
služebním místě .nelze ztotožňovati s po'Vinrností k opatření bytu Č. 15796. 
.podle § 83 služeh. ř. mohou si stěžovati želeZlničnÍ zaměstnanci v činné 
sl~žbě, ni]<oHv V'šak zaměstna>nci, kteří j,j,ž nejsou v činné službě Č. 14587 
(Or. sb. c. 2219). 
~ ustanovení § 88 j O'~st: 8 služ. řádu pro žel. zam. nelze vyv:olZovati, 
ze t?to ustanovelll ma 1 ten výz,nam, že služební poměr .pro.visorního 
zarpes~nanec neby~ :pře~ výslovný zákaz odst. 6 § 88 služ. řádu z·rušen 
a ze Sl }ze !ak?up}tt :ne)en d?bu, členství 'V pensijním fondu, nýbrž i vý
hodu pnrpodem valecnych ,pullett a dokonce i trvání služebního poměru 
č. 14053. 
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byla-li nevinným rodinným příslušníkům bývalého želew.ičniho zaměst
nance 'kárně propuštěného, přiz,nána podpora z pensijního fondu čs. 
státní~h drah mli dobu je}ich nezaopatřelf1.osfi. (§ 92, odst. 3, Č. 8 služ. 
řádu ,pro železniónÍ zaměstnance), zamiká irv,ale se zánikem nezaopa
třenosti jejich nárok :fl'a uvedenou pOdporu a neoživuje po propuštění 
živite,le ze zaměstná'ní Č. 16968:. 
.přeložení d o v Ý s I u ž b y podle § 106, lit. b) služeb. ř. železničních 
zaměstnanců ,ne,ní platné, bylo-li vyS'lorv'eno - třeba s účinností až po 
uplynutí jednoroční doby ,nemožnosti vykonávání služby pro chorobu -
p'řed u,plynutím této doby č. 14237 (IOr. sb. Č. 2012). 
ustanolVení §§ 114 a_ 'násl. služeb. řádu pro zaměstnamce čs. státních 
drah o přeložení do výslužby č. 13895. 
žeIezlni6ní zaměstnanec (úředník, podúředník a zřízenec) může býti dán, 
,na trvalý odpoč4ne-k, je-li nescholpen »ke služ,bě« a je-li vyIouče:no,v že 
opět nabude schopnosti »ke službě«, to jest k souhmu prací zamest
naTIce určité katego.rie; jest ponecháno úvaze 'železniční správy, Zida 
chce užíti v zájmu služby tohoto důvodu k .přeložení zaměstnance do 
trv.alé vý'služby; pokud byl zaměstn'anec neschopen ke službě topíren
ského zřízence č.. 13918. 
ustanovením druhého- odstavce čl. VlH zák. č. 2;/1920 'byl změněn do
savadní .předpis § 130, odst. l' služeb. řádu z r:oku 1898 a rpříslu"šná 
změna byla provedena úpravou ny-~j .platného o~ 1'15! ?ds!. -1 a 2 ;slu~eb. 
,řádu v doslUivu z roku 1926; zamestnanec muze byh daJf1. do vysluzby 
z úřední moci, je,-Ii neschopen ke službě ,a Je'-liI 'VY'loučeno, že opět Ina
Ibud'e schopnosti ke službě; zaměstnancova souhlasu není třeba č. 13959. 
dání do trvalé výsluž,by z moci úře'dní je pmtiprávcní a, proto ~ezúčinn~, 
l1le!l.í ... I~ splněn skutkově podklad to'ho dů'Vodu (~ 115 l!t. a) ,,~z e)v sluz; 
.pragm.), jehož ,pn -tom dráha proti svému zamesnnanCl pouzIla; teleStna 
vada zaměstnancova nespadá pod lit. e) odst. 3 !il 115 služ. p!,agm. ~slu: 
žební zájem), může však zakláda!i samostatn~ d~~o.~ po.d.J~ 1:t. ~) tehoz 
paragrafu Cneschopnost ,ke služ-be a nemoc prekazellcl sluzbe) c. 14586 
('Úr. sb. Č, 2216). ".' 
'Pri daní železničného zamestnanca do v~sluzb:y § 1.1v~' odst. 31

, ht. a~ 
služebnej pragmatiky lIlerozoznáva,. v com Jev. I}Jr~~a! neschop~ostl 
k službe či y te1esnej alebo duševneJ chDr'-Obe a Cl v ,~nych okolnosbach, 
a niet tu' žiadnelho určenia o tom, ako .dlho by príč&na neschopnosti mala 
trvat' predtým, než dráha siahne k preloženiu zamesnnanca do tr-valej 
výslužby Č. 14911 (túr. sb. č. 23ll3). 
lit. a) ako aj Iit. c) odst. :; § 115 služ. pragm. sú samostatnými, {)d 
seba nezávislými dóvodmi ,preložen~a do výslužby, preto, keď _ zamest
nanec je rpreložený do výslužby p're neschopnosť k službe p-odl'a Ht. a), 
netreba sa zaoberat' d6vodom nemoci pod lit. c) Č. 14911 (Úr. sb. 
Č. 2393). , 
dóvodu služebnéh{) záujmu podl"a H t. e) o d s t. 3 §§ 115 s.lu~. por. 
mOŽJno k pa-eloženiu želeZilličného zamestnanca do tr.vale] vysluzby po
užit' len vtedy, keď skutkový zá:kl~d tohoto ~patren~a il1espad~ pod 
ži.de," z dóvodov uvedených pod ht. aj-dl CIt. §uc. 16437 (Or. sb. 
č. 3453). 
výber zamestnancov, ktorých treba pre trvalý pokles práce dať do do
časnej výslužby, prislúcha železničnej správe a nemóže byť súdom pre
skúmaný č. 16264 (;Or. sb. Č. 3385). 
železničním .zaměstnancům (úředníkům, podúředníkům a zřízencům 
státních drah) nepřísluší nárok na plné služební požitky po d-obu t. ře,č. 
nemocenského Taku, by1i-H přeloženi na dočasný odp?činek před .uP!y-:; 
lflutím řečeného roku proto, že se stali postra:date1m pro org~.1lľsa:m 
změny v úřadě ,nebo pro trvalý pokles práce (§ 116 a) sluzeb. r.) 
Č. 16225 (Úr. sb. Č. 3372). 
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užití ~ 116 a) služeb. ř. pm přelože,ní na dočasll)" odpočinek není vylou
čeno zaměstnancovou nemocí ,č. 162,25 (!úr. sb. č. 3372). 
trvalý pokles práce, pre ktorý mažu byf zamestnanci štátnych železnÍC 
daní pod I' a § 116, Ii t. a) s I u)ž e b. por. do dočasnej Výslužby, 
nemusí ,nastat' IPráve v tom ohore slu~by, v ktorom bol zamestnanec 
""posledy čínný Č. 16264 (Úr. sb.č. :>386). 
že'lez;uičný zamestnanec maže byť aj v ,čase, ked' je v nemocenskom 
stave, a rpred- upIynutím ([1,emocenského roku preložený do dočasnej vý
služby podl'a § 116 lit. a) služ. por. Č. 16763 (Úr. sb. Č. 3711). 
preloženie do výslužby podl'a § 116 b) služeb. por. žeIezmičných za
,mestnancov je neplatné, ked' holo- vyslovené _ hod s účinnost'ou až 
po uply.nutí jednoročnej doby nemožnosti vykonávania služby pre cho
wbu - pred uplynutím tejto doby Č. 14237 (IÚr. sb. Č. 2012). 
podle VlIl. oddílu služeb. ř. (§ 117) jest jediným opravným prostřed
kem iproti pensijnímu výměru rozklad, :který mťtže směřovati jen pmti 
tomu, že zaměstnanec byl dán ma odpočinek z úřední moci, nikoliv však 
proti výměře výslužného Č. 14587 (Úr. sb. Č. 2219). 
časťou aktívnych rpožitkov, ktorá sa podl'a ndst. 4 § 118 služeb. por. 
pre zamestnancov čs. :Štátnych železnic nevymáha zpat od penzionova
ného zamestnanca, je ta óasť právům vyplate,ných aktívrnych požitko"" 
na ktorú zamestnanec strati1 právny nárok preto, že bol penzionovaný 
pred uplynutím doby, na ktorú mu boly aktí'Vne požitky vopred vypla
tené Č. 16748 (Úr. sb. Č. 3658). 
vlád. nař. č. 15/1927, po přip. č. 96/1930: § 2, 114, ,121, 123: právny 
poJem definitívnej s'lužby nie je v,o vlád. nar. č. 15/1937 vyjactrený. ale 
vysvitá z §§ 2, 114, 121 a 123 služeb. por. Č. 16040 (Úr. sb.č. 2537). 
§ 70: nedomáhá-Ii se zaměsf.na,nec čs. státních drah ani úpravy, ani 
opravy služebních příjmů, :nýbrž náhrady škody, která prý mu vznikla 
tím, že ho státní správa železnični proti předpisům dala dříve' do vý
služby, než uplynul t. zv. »n. e moc -n i 'č 'll í r o k«, a odtí.vodňuje-li svou 
škodu rozdílem mezi obdrženými. požitky odpočivnými a aktiv,nimi. platy, 
které měl dostávati po dobu »nemooničního roku« jde o soukmmo
právní nárok, který není přikázán k ,ro,zhodoiVání ~vláštním zákonem 
(§ 105 úst. Jisti'lly a § 1 zák. Č. 217}1925) úřadum správním Č. 13457. 
postupem předepsaným v § 70 vlád. nař. č. 15/1927, jest se domáhati 
i op r a v y ln e s IP r á v 111' é v Ý měr y nelbo 'Výplaty odpočivných (za
opatřorvacích) požitků, postup ten _ ,nemusí však býti zachován i v pří
padech, kde dalŠÍ výplata vyměřené již pense byla pensionovanému za
městnanci ČS. státních drah odepřena z dtlvodu, že nabyl sohopnosti 
k práci; nemá pro,to význam propadná devadesátidenní lhůta podle § 2 
zák. Č. 217/1925 Č. 13831. 
srážení pensijních .příspěvků ze služebního, platu železničního zaměst
mance nelze pokládati za »úpravu služebních poměrt't« ve smyslu § 70 
vlád. na/o č. 15}1927 č. 13832. 
proti rozhodnutí podle § 70 vlád. Inař. Č. 15/1927 nemůže zaměstnanec 
podati ža.Iobu pocUe záko>na č. 217/1925 před doručením rozhodnutí mi
nisterstva že:le~nic č. 142H2 (:Úr. sb. č. 2040). 

eroti vymě-ře nebo. výplatě s'lužebních příjmu, ulPravených vlád. nař. 
c. 15(~927 ne~í pořad práva přípustný, nehyl-Ii dříve vyčerpán po.řad 
sp~ávn.l.~h ~toh~,-_.a to ,I "te~hdy" vytý~al-IiI žaJ.o,bce, že k jeho zařadění 
do.Slo .11Z pred ucmnostr rec. -vlad. nar. ,a směřovala-Ii výtka proti skut
kovému právnímu základu při úpravě jeho služebních p-říjmt't podle uved, 

. vlád. -na/. č. 14290 (iÚr. sb. č. 2044). 

~Iád. na!. č. 9ti!1930 má moc zál<ona ,č. 14674 (IOr. sb. č. 2285). 
~ :na výsluŽlné železničního zaměstnance platí podle § 47 vlád. nař. 
'co 96/1930 usta'nove-ní § 70 vlád. n-ař. č. 1"5,/1927 jen ve stejném roz-
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" . I 'b t' k d J·de o nesprávnou výměru sahu jakO na plat z OHne S?Z y, :.. J. po u. ,'k' v -14701 
nebo výplatu pensijních platu, ne vsak pokud !de o naro sam c. 
(Úr. sb. č. 2301). , .. d h . 'e' 
nárok bývalého pomocného zaměstnance es. v statmch r~, na pen~I, J z 
mu bY'la želemličnÍmi úřady v t't b e c odeprena, nepatn, meZ!" n'!roky, 

. ·h' maJ" podle § 70 vlád. na/o č. 15/1927 a § 47 vlad.nar. C. 96/ ° ,nIC Zl. " 'v d 'd t nOr k ve ~myslu 1930 napřed rozhodovati spravllll ura y; neJ e u o a o ~ 

§ 1 zák. č. 217/1925 č. 15128 0úr. sb. č. 2593). .., . 
kterých pensistu státníc,!I a zestát~ěTIých 9nrh se nety-ka predp-lls § 22 
vlád.nař. č. 96}1930? c. 15239 (Ur. sb. C. 2688). . . 
len tie vymery s.právy železničního podniku móžu sa staťvpomrnuhm 
sťaŽlno.sti pravo.platnými, kto.rých opravy alebo z.~eny .mozno" sa do
máhať pOkr-ačovaním, ktoré sa pokladá za rpok;acovanH~ spravlle; to 
platí podla § 47 vlád. nar. č. 96/1930 a § 70 vlad. nar. C. 15(1927,len 
pre služebný alebo pe",.ijný pomer sám c.15309 (Úr. sb. ~. 2L7). 
pro vyměřelflÍ pensijních po,žitků lze připOČísti vá'lečn.á pololeh z.a J~~~ 
notlivé kalendáŤlni -roky 1914 až 1918- jen tehdy a len .p.ot~~, .lesthze 
dotčený pomocný zaměstnanec hyl v tom neb onom, kalendar~lm ro.ce 
aspoň -po šest měsíců ve skutečné činné službě -státmch drah c. 14052: 
rozhodnutie min.isterstva železníc o odvolání želez. zame5~n~nca Pf,?tl 
pred-pís-aniu preplate.ných služebn)'ch požitkov ria~iteľstvom, statnyc-h ze
Jeznic k náhrade nde je rozhodnutím správneho uradu o sl~kromnopr(á~V
nom nároku podl'a § 105 úst. listiny a zák. č. 217,/1925, C. 16748 \Jr. 
sb.č. 3658). hl' . 'k n 
penZlijné výmery železnicnej správy z d.oby pred ,vy ase'll:,m za o a 
č. 70/1930 (17. júna 1930) a pLatnosťou ~ 47 "lad. nar. C. 96/1930 

,ÁY , byť napadnuté priamo pred nadnym sudom bez predchodzJ,eho 
:do~~istratívneho pokračovania, ale len najpozdej-šie do, troch rokov o~ 
splatnosti každej jednot1ivej (mesač:t:Iej) sumy ,nespravne vymera'lleJ 
pelnzie pod stratou nároku č. 16890 (iur. sb. č. ~772). , 
na preplatky služebných požitkov vzťahuje s~ aj u 'eomocnych zamest
mncov § 70 vlád. nar. Č. 15/1927č. 16748 (lUr. sb. c. 3658), .. 
postupu stanoveného- zákonem č. 2,17/1925 lze užíti jen ~ehd~'Qld~~i 
o so-ukromoprá:vJ1í 'nároky pOdle § 210 zák., č. ,103~~92~; pre,dpl~u za .. 
č 217/1925 nelze užíti, jde-li o přezkuI? k~r~eho nze~l a k~rn"eho na
lezu disciplinámího sboru II. instance pri mInIsterstvu zelezmc c. 16777 

(iÚr. sb.č. 3741). .. I'd č 15/1927 
rozhodnutia želeZlničnej správy vydane l?o~l ~ § 70 v!lv . nar.. , ' 
sú rozhodnutiami podl'a § 105 ustav-neJ lIstmy a mozu h~ť napa~nute 
poradom práva len pri podmiookách a v lehotách stanovenych v zakone 
č. 217/1925 č. 16890 0Úr. sb. Č .. 3772). " . 
zamietnutie .púhej o.pozdenej žiadosti o dodatoón~ ~ap.ocltan~e vojno
vých polrokov do. pe~zie už prm,opIatne vymeraneJ me Je ta-kymto roz
hodnutím č. 16890 (IUr. sb. C. 3772). 
§§ 113, 136: ustanovení §§ 113, odst. 2 a 136 vlád. na/. č. 15/1921 ne-
vylUČUjí užití § 1155 obč. zák. č. 11074. . " _ 
§ 119: zvláštní ustano"ení § 119,. odst 4 vl~d. ~ar. c. 15}1927, z,: s~ 
pti přeložení do, vý,služ:by zastaVl Jejich sluzeblll .plat dnem, ': ne~~ 
pomocný zaměstnanec, byv o př-elo-žení do výslužby vy-rozumen, y 
činné služby zproštěn č. 13895. , 
§ 126: penzia vyplácená pomocným železničný~ z~mes~n~co~ 'fgti'f 
§§ 126 a -násl. vlád. nar. Č, 15/1927 ,je zaopatrell1m mvaltdnym c. 
(IÚr. sb. č. 3104). . ,,,. t com podYa 
nárok -na penz<iu vy.pláce11'ú pomocnym z~l~zn1C<fllm zam~s nan. ., " 
§§ 126 a násl. vlild. Inar. č. 15/1927 zaruka n,~dohudJn?hm take] osobneJ 
schopnosti k práci, ktorá :bez zretel'a na vseobecne pomery na trhu 
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práce činí ho zaSe spós b 'j , . 

na~iu ~. 15871 (IC!r. sb. č~ ~,r3.h~ pnmeranému zárobkovému zatffiest_ 
~ •. ~. §. 12.8 ,vlad. mař. Č. 15/1927 ..••. 
uredmm lekarem čs- sta'tn' h d ah' o Zjlstelll neschopnosti vy·d·lk b d' .' IC r platí pr .. . . . . . e " 
a ~ sou sam provedl ve sporu o 1 ' o nzem, spravní a nevyIučuje 
c. r. s.) o téže skute6nosti Č. 16296 a(lJ<:elll Pb~n,:;e znalecký důkaz (~ 35i 
§ 129' . . r. s . c. 3414) 

_, • pre 'Panec-hame penzie pomacn' " . 
pod,' a ~ '129 vlád. uar. č. 15/1927 'nesta~!ll~ z~le,~ničném~ zamestnanci 
Tane ~arobkové zamestnanie Č. 15787 (Oi ~~ s~ e~te 'uernasie,!, iné prime-
:zmensenou schop:nost'ou " . '. 068). 
J"e sníženie. zárobkovej S~h~~~~~tiS~Y~~ ~ 129 A

v1ád. nar, Č. 15/1927 nie 
c. I?787 (IJr. sb. Č. 3068). % v dosledku rentovej neurózy 
odneti pense bývalému • ~ 
Č. 16290 (IÚr. sb. č. 3414) pomocnemu zaměstn.anci, čs. státních drah 
§ 135: služební poměr po~· y 
žehn! PO~'!lěr ~yl podle § 13~C~~~ ~an:estnanců státníc! ~rah, jichž slu
p.0I?~r. znzencu 'čs. státních drah : ~ar. vč. 15/1927 zmenen ve služ,ehní 
d~bn}t1v.'ryě ,ustalOovených zřízencd jesy. 'l!.rcel! r~zs~e~ ,práva povi'uností 
Zll-stávajl tlmto 'přestupem nedotČ ,pn cemz ,:sak JeJIch ,platorvé poměry 
na systemisovaný sta'V 'pomocný,c~ny a {ames~a~d se čítají i nadále 
,pro ostatní pomocné zaměstnalO ~~~ ~tnan:u c. 13'895. 
~ l3?, změněn, platí beze změn ce'd Je~lchz ~luzvebn~ poměr 'ne/byl podle 
ze'~ntho poměru č. 13'895 Y osavadnt predplsy o r:ozvázání sltt ... 
o!azku nabytí nároku (v~niku . ' 
ntc~ ~rah, jejíchž slUžební po v n~ofu) pomocných ,zaměstnanců stát
zmenen v poměr zřízeneck' nmer 

I, Y. 1?odle § 135 'vlad. nař. č'. 15/1927 
stanov 'P~ns. fondu stát. J::ah ačp~nSI, Jest posuzovati .podle § 7, odst. 6 
.pod~tatny.m znakom definití~neh~ sl~95. , 
~~vlaz~t' vý,poved',ou; keďže Je Sl~:!g.n~ho :p-omeru je, že ho nemožno 
rec. 'V,lad. .uar. takto uprm ,. ny pomel' zamestnafIl'Co:v § 135 
ohI'adu .na to a~ú službu t ~1!-Y, ] e Jl o p r á v e d e f i 'll i tí v'-n y bez 
vymeruje a ~Y'Pláca služeb:-' y f~mestnanec skutočne koná, ako sa mu 
a aké sú i-né jeho služehné '~!Q~:;y a~Ool~ vym.eruje penzijná základna 
otázku nároku na periziu, , ,c. o. (Ur. sb. č. 2537). 
-ktorých Služebný pomer b~~~~~~Y§Chl~;me~tnancovy čs. štátny-ch dráh, 
v pomer zniadenecký treb . vlad. Inar. c. 15/1927 zmenen' 
~ijného fOlfl.9u' čs. štátmYCh ad~z~u~~o:vať pO,dI'a § 7, odst. 1 stalOov pen: 
c. 15040 .(lJr. sb. 'č. 2537); srov. ťl~fs~~I\~2~' odst. 3 týchlo. stano.v 
o. USPOkOjIVosti služby pomocného "I ,":' 3. 
§ ,135 vlád. iuař. Č. 15/1927 ro h d ~'e ezn:lc.neho zamestnanca y smysle 
(1],:. sb.č. 2879). z o uje v spore o. definitívu súd Č. 15516 
sluZlba maže hyt' neuspoko:,ivá' , 
od obžaloby pre služebné pJ ,fO '. 1 k~d bOoI zamestnanec trestným súdom 
'nebo . t '. ~ eVJ.neme oslobodemy' • I .. 

" am restaný, ani lPokarJ-J.aný " 155:t6 ('. a z~' ez,TI!onou správou 
z~ena služebn.ího poměru pomoc-n~h y lUl. sb. c. 2879). 
~r!zence státních dr-ah (§ 135 d" o za~estn~'ce ve služební poměr 
11r splněním zákonného 'PředP~k~a~~' .I tv"lad;h1uar. č. 15/1927) nastává 
-vad. na,ř., t. j. že pomocn' "vy cene o v § 135, odst. 1 uved 
še!1é uspokojivé služby ve ,J;a:t~~:t~tn~n~c ztr~vil dvanáct let nepřeru~ 
~estn~n~e, aniž jest k změně ~ p In~ zam~~tnan@h?'ypomocného Za
~elezn.~,:n~ správy Č. 16373: (ror ,P třebl vyhlasky v Urednim listě čs. 
zelezmoul správa' není -o ' ,,,' sb. Č. 3460). 
měru pomoclllého ~'aměst~~~~~e~a sta~'Ůvi~i pro změnu služ'ebního pO
drah Jjn~ Podmínky než jsou v te.. sluzebnl 'Poměr zřízence čs. státních 
19:27, zejména vYh;aditi si ml, ceťY v § 13'5, y O?~t. 1 vlád. 'Dař. Č. 151 
~ence ve služební poměr po~, nOB'h 21novu }mellltl služební 'Poměr zří
c. 3460). ocne o zameslnanceč. 16373 (IÚr. sb. 
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pensijní fond čs. státních drah: není samostatná, od státu odlišná práv,ni 
osobnost, nýbrž jest pouhým rpomoC'ným zařízením státní správy že
lezniční Č. 15344 (Úr. sb. č. 2759). 
stanovy pens. fondu stát. dra;h: »službou« ve smyslu ~ 7 
sta'uov' pensijního fondu čs. státních drah .iest :rozuměti služ-bu želez
niční, 'kterou měl vyk-onávati zaměstnanec dráhy ,podle 8'Vé příslušnosti 
k určité skulpi<ně železniičních zaměstnanců, :nikoli'V 'Však jen služební 
úkony, jež zaměstnanec skutečně prováděl naposled před .zándkem slu
žebního poměru Č. 13'140. 
ustano'Venie odst. 12 § 8 stanov paJflzijného :fondu čs. štátnych· dráh, 
pod-l'a ktorého výhody uvedené v odst. 5-8 tohože ~ maže prizllať.. 
resp. ,povnliť len ministerstvo žele,:ZillÍc, upravuje p r í s .1 II Š n o :s ť k to
muto. opatreniu (§ 1 stanov penzijné'ho fondu); hm o t fl é právo oh
sahujú odstavce 5-8 cito~aného §u Č. 14915 (IÚr. sb. Č. 2407). 
ak sú splnené predpoklady odst. 3 § 8 stanov ,penzijného fondu čs. 
štátnych dráh, iVzniká členovi penz'bjného fondu p r á v rn y >ll á r o k na 
pripočítanie, 10 rokov -ku skutoč.nej alebn započítanej dobe členstva 
v penzijnom fO\Ilde; -k-dežto v -prípade ,odst. 6 § 8 týchže stano-v roz
hoduje o' za'počítan'Í ministerstvo železnk podl'a vol'ného llvá,ženia 
Č. 14915 (IOr. sb. Č. 2407). 
vznik (nabytí) nároku na pensi u pomocných zaměsrnanců státních 
drah, jejichž služební poměr byl podle § 135 vlád.nař. Č. 15/1927 
změněn v poměr zřízenecký, jest posuzovati- podle prvého- odstavce § 7 
stano,v pensijního fondu čs. státních -drah _,č. 15223 (Úr. sb. č. 2670); 
srov. Č. 15040 (Or. sb. ,č. 2537) a 13895. 
k odnětí pense, :přiznané z důvodu § 7, odst. 3, č. 2 stanov pensi}ního 
fondu čs. státních drah jest po#ebí, aby zaměstnanec nabyl způsohi
losti k výdělečnému přiměřenému zaměstnání; netřeba zjišťovati pra
coV'ni schopnost v procentech Č. 16290 (IOr. ;sb. Č. 3414). 
z ustanovení § 8, odst. 6 stanoy, pensijního fo.ndu ,čs. státních drah 
(výnos min. železnic čís. 38.566/27) .nevyplývá pro zaměstnance :právní 
nárok na připočtení aet č. 13671. 
výměr ministerstva železnic, jímž nebyl vůbec při-Zinán osiřelým dětem 
-nárok ·na sirotčí ,pensi podle § 13 stanov pens. fondu ,čs. státních drah 
(§ 9: zák. Č. 2jf1920), lze napadnouti pořadem práva žalobou, která není 
vázána na lhůtu § 2 zák. Č. 217/1925 Č. 15991 (U·r. sb. č. 32(0). 
nárok -na sir-otč(pensi podle § 13 stanov p. f. čs. stát. drah mají jen 
úpl,uě osiřeIé děti, a to jen tehdy, nezanechal-li jejich zemřelý otec 
vdovu, třebas i z pozdějšího manž'elství, která pOŽívá po něm 'Vdovské 
pense Č. 15991 OOr. sb.č. 32(0). ' 
přídavky: z toho, že cena přiděleného !ll 'a t u ll' á lJ,n, í h o byt u přesa
huje zaměstn-a'llcťhr místní přídavek, vyplývá jen, že zaměstna-onci nesmí 
býti za naturální byt sriLženo více, než čIní jeho místní přídavek, nelze 
však z toho 'VyrvozolVati, že zaměstnanci není ,možné, aby se' do tako
vého bytu nastěhoval, a že mu proto přísluší nárok na diety pro ·ne· 
mož,nost ubytování t. 139'51. 
podmínky pro za-řadění kaJUcelářského výpravčího ve službě účetně ad
ministrativní do statu III a); úspěšný výkon tzv. inteligenání zkoušky 
ncodůvodňuje jmenování do statu III a) Č. 13956. 
pří d a v k y, jež byly zathěstnarnci za jeho aktivní služby poskytnuty 
k jeho aktivlnfm přídavkům bývalou :Ústecko-Teplickou drahou, Inejsou 
započitatelné pro rvýměru výslužného upraveného vl. nař. Č. 961/1930 
Č. 13685. 
rúzné: ú r a Z.Q v é Jl o j i š t ě n í: nebyl-li mzhodčím 'Soudem podte 
čL IX 'nař. min. žel. ze dne 6. června 19,19, ,č. 18430, uznán po právu 
nárok na úrazový dtl-chod, není železniční zaměstnanec oprávněn uplat
ňovali proti stMu nároky podle §§ 46, 47 úraz. zák. č. lV1888 ř. z. 
č. 15796. 
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postup při přev,odu do nových platů a při určení ,služného a doby vy
býv'ajíci pro další zlvýšení služného II garáŽlních a dílenských mistrů 
(vlád. nař. č. 16/1927) Č. 13881. 
s 'r á ž k y: měl-li zaměstnMec státních drah (autorisovaný civilní inže
,nýr) ve výsluŽlbě OPětující se, třebas co do 'výše koUsající, stálý příjem 
z činnosti. znalecké pro rů,z,né úřady a soudy, :Ize mu snížiti výplatu jeho 
odpočiv!ných 'požitků o polovinu jeho výděleoného .příjmu podle § 7 v:1ád. 
il1ař. Č. 252/1933:; ;neroz.hoduje, že nebyl stálým soudním znalcem ve 
smyslu civilního řádu soudního č. 16966, 

Zaměstnavatel viz hesla: do:b a.p1' a c o V-ll í, d,o vol e II á pI a c en á, II á hra da 
škody p'o.dle §§ 1157, 1330 obč. zák, pojištltní pensijni, pc
ji š t ěn í s o cli á i II Í, r o z hod čís o u dym z d o v- é, s m I o II vak 0-

lektivní, služební, zaměstnanci a zaměstnanci soukromí. 

I»zaměstnavatelem« rozumí se v sociálním zákonodárství ten, na čí účet a 
vrub se vykonávají práce a služby zaměstnanci a koho ,postihuje hospodářSky 
výsledek těchto služeb č. 14176. 

Zamítnutí žaloby pro tentokráte: pokud to netřeba uvésti ve vý'roku roz~10dnutí 
Č. 13989. 

- smě n e č n é ž a lob y p r Ů' ten t o krá t e viz heslo: smě 'fl e Č n é Ť Íz e!l1 í. 
ZamykaCí schránka viz heslo: po š t a. 
Zaopatření viz heslo: v Ý ž i v II é. 

- úrazové viz -heslo: 'P o j i Š těll í ú r a z ov é. 
Zaopatřovací požitky viz též heslo: p e fl s e. 

nároky podra zák. č. 130/1921 za dobu už uplytl1utú nemozu byť odo
prené z dóvodu, že sa pre opozdené uplatlnenie nabromadily č. 16885 
(IOr. sb. Č. 3737). 

§§ 6 až 7: nárok vdovy ma penzijné zaopatrenie a sirot ma výohovné 
podl'a §§ 6 a 7 zák. Č. 130;1921 sú nároky samostatné, ktoré rnezávJsia 
od nároku zomreIého manžela a otoa č. 16885 (IÚT. sb. Č. 3737); srov. 
Č. 3843, 5703 Sb. n. s. . 

§ 9: přiznáni zaopatřiovacích požitkit nevadí, ž'e oprávněný nepředložil, 
oznamuje srvůj ,nárok, platební rozkaz o dani z příjmu za rok 1920 ani 
vysvědčení -obecního úřadu o mél!jetkových a příjmových .poměrech ,členil 
své rodiny; stačí vysvědčení příslušné berní správy, že jeho příjem, 
vzatý v roce 1920 za základ vyměření daně z .příjmu, nedosahoval 
15.000 K a že ostatní zdaněné příjmy patřily jeho manžeke č. 13.187. 
§ 11, 12: odst. 3' § 118 zák. o pens. poj. Č. 26}1929 má 'Ua mysli jen 
zvýšení důchodit podle zvláštního p II vod:n í fl o 'předpisu § 177 zák. 
č. 26:/192-9 a nelze kl vztahovati lna' zvýšení dávky pensij,nfho pojištění 
přiznané zákonem č. 125/1931 Č. 14635; tímto rozhodnutím byl opuštěn 
názor zastávaný v mz,h. Č, 14344. 
z ustanovení zák. č. 1-25/1931 nemůže zaměstnavatel vyvozovati nárok 
na snížení závazkit, které jsou :mu uložellly v §§ 11 a 12 zák. č. 130/ 
1921 Č. 14344; o Pač n ě Č. 14635. 
§ 13: k dóchodkom, o ktoré sa podYa § 13 zák.č. 130/1921 zmenšujú 
zaopatrovacie -nároky hývalých zames'DnanCQiV na veI'kom pozemkovom 
majetku ;proti ich ,bývalým zamestna'VateI'om, nálleží i d-ochodok -prl
zn-aný im kuráto-mm fondu ,pre zaopatrenie zamestna'llCOV v-el

'
kostatku 

podYa § 73 náhr. zák. a 'llád. Iilar. č. 29/1923 Č. 15723 (ilÚr. sb. Č. 3015)". 
Zapečetění viz heslo: pozusta.]ost (§§ 43 a další "esp. pat.). 
Zápis advokáta (kandidát-a advokac,ie) do s'ezn,amu advokáta viz 

heslo: advokát. 
firmy viz hesla: firma, rejstří-k. 
knihovní viz hesla: k 'll i oll a p o zem k o v á (k -ll i h o v n í p o zná m k a, 

vklad, záznam), ~nihovní řád. 
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do rejstříku viz hes.Ja: firma, ~ejstřik. otec nemanželský. = v matrice viz hesla: dít ě, leg 1 t I m a c e a 
, . hl' placení splat'nost. 

ZaplacenI VIZ es a. , '~, 'i heslo' V y r o vn á n í. 
Započtení: ve v yr o v naCI m r,lz.e II 1 V ~ kon ku rs 

- v konkursníIl} říze.?'1 ,Vl~ hkeoS-l°Že pohledávka byla uplatňována ve 
pokud ne,v~-dJ 'Pml!l.Jce~1 UfO ll, 

sporu zapoctemm c. 1~853:~" f'k odpočtu namítanou vzájemnou po: 
podmínky: soud ,nemuze~ pnzr:a .1 odle § 75 náhr. zák., po případe 
hledávku z důvodu odSkOdneTIllif'd "ř' č 30511922 v doslovu vlád. 
z ditvodu příspěvku podle ~ ! ~~~a >·~'t;o 'konečné rozhodnutí státního 
nař. č. 19~:!192~~ -dokud ~em, 1~fl1~d~~ce Č. 13583. 
pozemkoveh,o uradu ~'I~hteto. Cu -lze započísti- na pohledávku z náhrady nárok na náhradu us e o. ZIS , 

skutečné škody č. 13-820., ,~ amítati k započtení vzájemnou 
solidární spoludlužník nem opr,avn~n 1~423 
pohledávku druhého- s,pol.udluzmka, c'" na.luadi-I oso:bám poškozeným 
vlastník moto.rového vozldla"lktery ~~lm s jiným motoro'Vým vozidlem 
při střetnuti jeho' '~,oto~ro.ve lOS ~~~;1 : "němž ~e domáhá vlastník -dru
celou škodu, jest opr~vnen ve ~ p , jeho řidiči .náhrady jemu vzniklé 
hého motorového v,oz1-dJ~ na, ifiem a~ ~at náhrady vypIacené třetím 080-
škody, namítati k, ~apoc,t.em, ~nu ca~měru zav,inění řidičů obou motobárn která odpovlda vzaJemnemu P , 

rový'ch vozidel na s!"ážce č. ~~?~28'obchodní společnosti ,kompens~v~t~ 
pokud nelze pohledavku ver 1, l'~ ti třebas veřejní spolecmc-1 s dluhem jiné veřejné obchodm spo eonos , 

I " t" tl tvtéž osoby č 14715. ,. 
obou 'spa een-os I ISO' o .) " I . apočítati dluh zůstaviteluv ~.a. po
před odevzdáním pozu.~tal~'ft;, ne, zeto~ zda se dědic přihlásil s dobro
hledávku dědICOVU .. anI?; za ep ~a~ y '14834' srov. Č. 29 32.99, 5633. 
diním inventáře -čt be~pod~:llnec~e ~. azky ctepuračni str~n směněnýCh 
k započtení se :neh~~l, vzalemn,e kZ v roti depurač,nímu nároku, i -když 
nemovitostí, alJi pe.neznI pohle~ay y(p§ 410 c ř fi) také peněžní suma 
je žádána altefln!tiJv,ním zmocnelllffi . . . . 

Č. 14794; STOrv. c. 6795. , ti vzájemnou pohledávku proti od-s odpitrčím ,nárokem lze kompensova , 

porovate-li ,č. 15135. v b -la zaplacena- lze namítnouti za
i -když kupni cena za prod~TIou vec 'a~y téže věci proti jiné zažal-ova.né 
počtenim ,pohledávku ze spravy _pro v 

pohledáv'ce ,č. 15622:,. ,~vk svémocného. prodeje "nelze namítati 
proti n~ťok,u -n~':vY'dam vytez ~ ze ~ 15705. . , 
k zapoctem vza]emnou pohledav~u;~ ah na -věfitelovu likvl-dnt po
dlužník není mim.o s, por opravr~dáv~; dosud nelikvidní č. 14873 j hle-dávku z~početl vza]emnou po 1 

srov. č: ~749. o Y enou ,ohledávkou kompensovati, poh!e
poddl'llzmk nemuze s.e' zastavt .. h ' ~ěřiteii teprve po zastavenI .pohledávku, která mu vzmkl;; pro ~ l~' o 

dáy:k): jeh?, věři~e:e třetI, osob~ c~ ~~r~JáVkY pO!jistníkovy, kter~u si, d~l 
_p_ollstJtel ~l 'r:~~uze. z nah{a,~~Vé r~ziti zadr:že:né dospělé ,poji-st-ne premle 
poskozeny pnkazatI k vy TanI,.~" 'h'" 14596 
i z jIných pojistných smluv P~ystl11k~;i~~n~~ p.ohle·dávkou pohledávku 
,poddlužník m.ůže kompensova I S,~"kz již před zabavením, třebaže se 
útratovou, přIsouzenou mu r?zsu: :V~ I o zabavení Č. 15106. 
rozsudek ten ~t~l pr~~oPlat~y'mk t: .prot žalobě podle § 308 ex. ř. -na
pokud poddluzmk mu-ze s, UClill e 'hradu: škody jemu 'vzešlé z bez
mítati vzájemnou p~'h~ekda:vku. n~ = stal před doručením platební záprávll1ého úkon-u dluZllI ova, lenz 

povědi Č. 15636. "" I . "by,la přikázána pohledávka 
proti ž,alo.bě ~y.!lláhaiícíI1°, v~r(lt§e ~081~~~t):, n'e-ní poddlužmík opráv:něn povinneho dluzl11ka k vy raUl , 

i 
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namítati k započtení pohledávku, jež mu přísluší proti vymáhajícímu 
věřiteH Č. 15854. 
jestliže klient nesvoU k srážce advokátovy pal mámí pohledávky a po
přel její správnost a rvýši, není advokát oprávněn O' S'vé újmě ani sraziti 
si svou pohledávku za kHentem z hotových peněz, došlých ho pr;o 
klienta, ani je zadržuvati" ani si započísti svou pohledávku, ný,brž jest 
povinen vydati klientovi na jeho žádost hotové peníze' pro Iněho přijaté, 
nemá-li jich upotřebiti podle :příkazll' zcela nebo zčásti jinak č. 16407. 
uplatňování: započtení pohledávek, které již nastalo, jest účinné, i když 
dlužník později prohlásil, že od započtení upouští č. 14837. 
k účinnosti prohlášení právního zástupce nesvéprá!v-né osoby. že svoluje 
k započtení vyplaceného pojistného na z.ažalovanou 'náhradu škody, je 
třeba svolení chráněneckého soudu Č. 15335. 
ža'lolbnimu žádání o vydání vkladní knížky z důvodu vlastnického p-ráva 
nebrání zahájená rozepře, namítl-li nynější žalobce v jiném _spor-u proti 
žalobě nyně}šího žalova,ného z'apočtením nárok na náhradu škody ná4 
hradou její hodnoty; žaloba o vydání vkladní knížky jest však před
časná, dokud o námjtce započtení nebylo zamítavě rozhodnuto č. 1343'1. 
zamítl-li soud prvé sto'lice' žalobu jen vzhledem k vzájemné ,pohledávce 
žalovaného namítané zapotčelllím, ve výroku rozsudku však žalo:bu 
prostě zamítl, ač mělo býti do výroku rozsudku pO.jato- rozhodnutí i o P04 
hledávc,e přisouzené žalobci, i o 'Vzájemné a k započtení uplatněné po
hledávce a pak teprve se mělo :býti vysloveno· ,o osudu žalobního nároku 
jako důsledku tohoto rozhodnutí, Jby-I odvolací soud oprávněn zabývati 
se námitkou ž'a-Iovaného pmt1 žallo-bnÍmu nár,oku, třebaže odvolání bylo 
podáno jen žalobcem ,č. 13261. 
uznal ... li odvolací soud ve věci pracovní odchylně od prvého saudu, že 
zažalovaný nárok jest po právu, byl pO'vinen vy:pořádati se s nároky 
namítanými žalorvaný,m k započtení a řešiti otázku, zda a pokud Žlalobní 
nárok zapo·čtením vzájemných pohledávek žalovaného zanikl; tomu ne
bránilo, že prvď1í soud v důsledku svého právního názoru "O nich -nejed
nal, stačí, že byly předn.esem v řízení před prvým soudem namítá11y 
č. 13467. 
námitka žalovaného, že kompensoval zažalovanou po-hledárvku pře d 
s por e m, nedává podklad ·ani pro jednámí padle ~ 188 ·c. ř. s. nebo 
podle poslední 'Věty § 391 c. ř. s., ani pro rD:uhodnutí ve smyslu § 411 
c. ř. s.č. 1487~; srov. č.12133. 
bylo-li již o zažalované-m nároku pravoplatně rozhodnuto dílčím roz
sudkem, a nejde-li o obranu. započtení provedeného již před spur-em, 
neIze· jednati v témž·e sporu o další pohledávce, s kteliou by se v témže 
sporu mohla při úspě.šném uplatnění námitky započtení se strany ž;alo
vanéhO' vyrovnati 'Vzájemná jeho pohIedávka č. 17134. 
úči!l1ky,právní mod díllčiho ,rozsudku; vydaného podle § 391, post 
odst. c. ř. s. o zažalovaném nároku, na další žalobcovy- nároky vzne
sené po vydán-í ,onoho rozsudku proti v,zájemné pohledá'Vce· namítané 
ž'alov1an}rm k započtení Č. 17134. 
o vzájemné -pohledávce namítané -k započtení teprve za sporu ,nelze roz
hodnouti v řízení omezeném na dúvod zažalované pohledá'Vky (~ 393 
c. ř. s.), nýbrž až v konečném ro-zsudku Č. 16521; -srov. ,č. 4244. 
účinek zpětv~etí námitky započtení nastává již dojitím podání lna soud, 
a'll'iž třeba dalšího jeho přednesu při ústním jedná!l1í; pro zpětvzetí ná
mitky ~apočteni nep1ati podminky § 237 c. ř. s. č. 13764. 
j-e..;li rProti ža;lohnímu nároku namítáno k započtenÍ" vÍCe pohledávek, je
jichž souhrn převyšuje zažalovanou pohIedávku, nastává účinek ~aháJjené 
rozepře v příčině ~aždé jednotHy:é' pohledávky, namítané k započtení, 
ovšem jen do výše žalobního nároku č. 16180. 

Záporný spor o příslušnost 
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proti zažalované peněŽité pohledávce lze nan:í!a!i vzájem.n?u. poht~
dávku, která se zažalova1nou pohledávkOU vnltme neSOUVISI, Jen 'na
mitkou kompensace, '11ikoli mezitímním návrhem určov·acím č. 16207: 
též o tom, že se 'k započtení namítaná v,zájen:ná pohledáVka ~,ehodl 
k zapotčení, jest rozhodnouti v ro~sud~ovem vy-roku (~ 4~4 c. r. 5.); 
doplnil-li odvolací soud rozsudko~y vyr?k prve~-o soudu" Jen nedopa
tře'ilí.m vynechaná rozhodnutí po teto strance, nejde ~ zmeynu rozsudku, 
nýbrž o pouhou opravu ve smys'lu § 419, odst. 3 c. r. s. c. 16791. . 
§ 1441 obč. zák.: zápověd' započtení pohledávky,,, kterou něk~o ~á p:.oh 
některé státní pokladně, staU10vená ve druhé 'Vet~, § 1~1 ob,c. ~ak." !est 
stano-vena jen ;ve ,prospěch státu v zájmu spor~da'~~ro ,stat?lho ucet
nictví a nepřekáží tomu, aby stát svůj dluh splat.ny II ledne sv~ pokladny 
nezapočítal 'na ,pohledávku jiné pokladny Č. 13585. 
§ 1442 obč. zák.: p,ostoupený dlužník není opr~vně~ úči.n.,u,ě ?amítati 
proti postupníkovi po o:z,námení postupu ~ zapoctem SV,?lt vza]emnou 
pohledávku vzniklou mu proti postupníkovl po postupu c. 15864; srov. 
č. 12165, 4459 01. U. st. ř.; č. 5396 a 8285 Sb. n. s. 
§ 1443 obč. zák.: výklad § 1443 obč. zák. č. 15914. 
postoupený dluŽil1ík klnihavní pohledáv~y může, proti po~tup.njkovi ?~
mítati nárok na zmenšení postou-pene pohledavky. z duv.odu sp~a\i y 
podle § 932 obč. zák., který mu až do postupu vzmkl ,~rott postupltehj 

musí však tvrditi a prokázati, že postupník meby-l 'V do;be" postupu a po
dání žádosti o kniho'V'ni :převod pohledávky b~e.J.stny c. 15914; srov. 
č, 12050. '. k •• 

a žaloba podle § 35 ex. ř.: započtení pohledávky zalobcovy 'll,a ~exe uCin~ 
vymáhanou ·pohledávku ž!"lovaného v ~.posič~ím Slpor~ nevadl, ze, v dobe 
uplatnění námitky byla zalobcova vzaJ]emna pohledavka spoma a po
chybná; stačí, že se za oposič'11ího sporu (§ 406 ~. ř. s) stala ,nesporno,u 
a likvidní; započtení nevadí a,ni postup pohleda'Vky }al?vruneho vym~
hané exekucí dokud nebylo prokázáno způsQbem vytcenym v & 9 ex. r., 
že pohledávka přešla ·na osobu třetí Č. 13702-; srov. ,č. 8658, 10013, 

10913. • k •• 'h' 
spor (rozsudek) o žalobě OIposiční opřené o t?, ze ~~ ucne vy ma' a,~Y 
nárok vymáhajícího vě'řite-le zanikl ko:mpensacl se vza!e~nou, P?hledav
kou poviIlll1ého za vymáhajícim vě·n.te~~?:I' Ineodůvodn~ley 'uamltku ~ z~: 
hájeného (,mzsouzeného) .~po;u v"pOz,deJslm sporu, v nemz se uplatnu]e 
vzájemná pohledávka povllfineho c. 16942. . 
v konkursu: k pohledávkám, jež jsou za~o~ita~elné, ,aš)ich bylo· .1},ahyto 
proti úpadci po vyhlášení konku.rsu

t 
Ip~attl ,1 naroky ven tele na :nahradu 

škody podle § 21, odst. 1 st. kon. r. c. 13~20. •.• • 
škodou ve smyslu § 21, .odst. 1 st. kOillk. r., lest rDzumett vse, co uslo 
druhému smluvci tím, že správce konkurSlll ~od~t~ty y~.o . ~mlouvy ne
vstoupil; -která škoda a v j~é.m :ozsa~u ma by ti vent~h .na·~raz,enaJ 
o tom rozhódt;'jí předJ~i~y. o~c,a:n~keh9' zakona a -obchodmho zakona a 
jest po přÍpade nah"a<IIŤl I us1y ZIsk c. 13820. 
mezi účin-ky vyroV1nacího řízení, j~~ pŮ"~rv,aj~ podle ~ 2, odst. 2 st. y'~onk. 
řádu do .prohlášení konkuvsu, pa-tn 1 predplSY ů' ipredpo;kla~~ch ;pnpu~t
nosti započtení a účinky za'Po,čtení trvají i 'V 'kOln!kursmm nzem nep'fe-
tržitě dále č. 13877. . 
a příročí: přípustnost. započtení P?hle?-ávky proh peněžnímu ústavu za 
přfu"očí a přímo před Jeho povolem'ill c. 1?778. , ..' ' 
věděl-'li dlužník peněžního ústavu v dab~ nabfÍl y:zale-n:.~ych po-hleda: 
vek, že p.eněžní ústav Je ,nescho,pe~ ,platIt a yz.e . zad~l pol za ,'P~",:ol~m 
přír-očí, nelze .ony vzáj.ernné polhledavky Zapo.cIsÍl am pred vyhlasemm 
příročí č. 16778. 

Započteni dnů poštovní dopravy viz heslo: .. 1 h ů t a (~ 89 o r g. z á k.). 
_ na povinný díl viz heslo: díl povl1nny. 
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876 Zapověď platební 

Záporný spor o příslušnost viz heslo: s e II á t pro řeš e II í k o mp e t e II Č -TI í c h 
k on fl i k t tl. 

Zápověď platební 'viz hesla: knížky vk.Jad:uí Podd:lužník. přikázání 
k vybrání, stát. • 

- zcizení a zatížení viz heslo: z á k a z z c i z e 'll Í a z a tíž e n í. 
Zápůjčka. viz též hesla: mě fl, aj pro mlč e II í, s pol e· č e II s t v o v Ý děl k o v é 

a 11 o s pod á ř s k é, s t a veb ,n í aby t o v é, z á s t a v II í p r á vo smluv·ní. 
spl á cell -í od b ě r e m .p i v a viz heslo: p i v o. 
s pol e č e II s t v a II e č 1 e'll II viz heslo: s pol e č e TIs s t v o v Ý děl k o v é 
a hospodářské. 
i při smlouvě o budoucí zap,ůjčku 'podle § 983,> poslední věty obč. zák. platí 
cIausula 'rebus sic stantibus č. 14502. 
zápůjčka či komisní smlouva úvěrová? 'č. 15374. 
ujednání určité dob y spla-rnosti zápůjčky není podstatnou náležitostí zá-
půjčky č. 16945. . . 

nebyla-li. urče'ua doha splatnosti, mň-že zapťijčitel žádati splacení 'zápll~óky 
podle jejího účelu, po prípadě pódle § 904, prv·ní věty obč. zák. bez zby
tečného. odkladu a na vypůjčiteli jest břímě důkazní že zápůjčka neni 
splatná č. 16945. ' 
jestliže dlužník 'lla,rnítal, že zápůjčka je splatná podle jeho Hbovůle a bylo 
zjištěno, že zápůjČka je splatná p,o. dle m o ž n o,s t i (§ 904, dr~há věta 
obČ. zák.), muže soud určiti dobu splatnosti zápťtjčky podle § 904 třetí 
věty obč. zák. Č. 16945. . , 

n.ežalovatelnost zápůjčky dané vědomě k umožnění' zakázaného. termínového 
obchodu s obilím č. 14888. 
úmluva, kterou si z'apůjčitel vymínil požadovati na místě peněžitých úrokli 
za poskytnutou zápůjČku naturMní dávky (Služebnost Ibytu, posluhu a 
stravu), 6n~. celou ,smlouvu o zápťí.1čku n·icotnou (§ 879, odst. 1 obč. zák., 
dvor. dekr. c. 1305/1816 ř. z.), kdyby jinak bez dotčené úmluvy k zápťí.jčce 
nebylo došlo Č. J6515. 
vlád. nař. Č. 169/1933, nevyhočuje z mezí zmocnění daného zákonem č. 95/ 
J933 č. J4899. 

platnost zápŮjčky, poskytnuté úvěrním společenstvem (spOřitelním a zálo
ženským spolkem) :nečleno'Vi před účinností vlád. nař. č. 169/1933, nehyIO-li 
o ni do dne údnnos,ti řeč. nař. (14. srp.na 1933) rpravoplatně rozhodnuto 
č. 15935. 
zffiocní-H vypůjčitel zapůjčitele, aby vypIatH zápůJčku třetí osobě, nemění 
se tím nic na právním ,postavení vY'Plljčitele jako ·osobního dlužníka Č. 16118. 
zajistil-li vypújčitel z~půjčjte1i poskytnutou zápůjčku též postupem požární 
náhrady poskytnuté mu z.a: shořelé budovy, jde o Ifostutp pohledávky j nárok 
postupitelův nezanikl tím, že shořelá budova :byla zno:vu zřízena Č. 15449. 
§ 2 vlád. :nař. Č. 57/1926, jehož účinnost 'byla prodloužena vlád. nař. č. 100/ 
1929, se vztahuje též na žaIohy o vrácení celI1.n.ých ,papirů, jež by.ly dány 
jako zápůjčková valuta, z důvodu kon.dikce po.dle § 1431 obč. zák. Č. 16127. 
rozhodovat' o žiadosti proti usueseniu okresného súdu o zaplatení póžičky, 
pos'kytnutej. súdom zo sirotských peň-azí ;ním spravovRlných, neprislúcha 
súdu druheJ stolice, ale dnzorčiemu .orgánu justič'llej ,správy Č. 16353 (Úr. 
sb. Č. 3'437); srov. Č. 12107. , 
jde o platný zákaz postupu, vyhradi'l-li si ten, k;do pOSkytuje úvěr (:zá
půj-čku), že bude požadovati ihned okamžité splácení (vrrácení zápi':tjčky), 
postou.pí-li vypůjčitel jinému právo na vyplacení zapůjčené valuty nebo její 
částij -postupiteli (vypújčiteJi), který jedna;l proti uvedené zápovědi, přísluší 
nárok n·a náhradu škody, když dlužník (zapťí.jčitel-) .ne'Oprávněrně nedodržel 
smluvený úvěr č. 165631; srov. č. 5396, 6720, 11334, 13824. 
smluvená 'Vý,pověd' zápůjčky jest ,nahrazen-a žalobou .n zaplac,ení zápůjčky 
jen tehdy, stanOVÍ-li S'e výpovědí doba plnění, nikoH i tenkrát má-li se teprve 
v)'povědí zrušiti právní pomě'r sám Č. 14177; stejně Č. 11268; srov. Č. 2492. 
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dolarová: věřitel, 'který se marně pokusil o honorov.ání kup.onů dlu.~ních 
úpisů u p'latebny a u spIniště, ježt.o dlužník neposkytl uhradu, Jest opravněn 
žádati i zaplacení přímo u .d'lužn!ka o č. }?898. ". 

Zápůrčí žaloba viz heslo: žalob a z a p u rCI (§ 523 obc. zak.). 
Záruční prohlášení viz též hesla: r u k oje mst v í, z á r u k a podle § 880 a) obč, 

~;~ěžního ústavu veřejně účtujícího k zajištění veřejnop~ávvních ,nárok~ 
ve smyslu' vládního ,nařízení ,č. 87/1918 (Dd~~'o5 prov. naT: c. 4~/1919), 
pokud se vztahUje i na dávku z ma1jetku a P!l'fUst~?.na maJetkt.: c. 1~194" 
zaručil-li se peněžní ústav jen do určité vyse, rUCI Jen:.z!l dan.e a d~vky 
v té výši, :nikoliv i za jejich příslušenství vyplývajlCl z teto davky 

č 13194. "I' "ťt da p'řípad v kterém z gamnoního projevu zaruc'lte e. ze rUCI s a u »za -
ňové .dluhy určité doby, resp. za daně, které jí budoy vy~ěřeny«, by;lo 
vyvoděno, že se zaručení vztahuje i ·na dávku z maJet~u c. 14679. 

Záruka viz hesla' r II k oje mst v Í, smě 'll e č:n Ý z á k o n. s m e n k a. 
za výsledek podle § 880 a) obč. zák. viz též rozh. č. 14389, 14460, ,1548?: 
pokUd nelze vyložiti prohlášení manželky .o:bJednatelovy k prodat~h, ze roCl 

za to, že její manže1 zboží zaplatí, jako převzetí záruky za vysledek ve 
.mys.lu § 880 a) obč. zák. č. 14936. , 

- při správě pro vady VIZ heslo.: sp r a v a pro ~ a? y. v 
Zásada bezprostřednosti (přímosti) viz hesla: d ~ vol anI (§ 503, c. 2 c. ř. s.), 

odvolání,ro,zsudek(§412'c.r.s.). y , , 
projednací: z úřadu nelze přihlédnouti k tom~J že- zazalo'VOJnva pohled~v~a, 

po'kud převyšovala vyr.ovnací kvotu, zamkla pravoJ~latne v~r?vn.allImJ 
třebaže tatO' skutečnost byla zřejmá z vyro~.na~íchv SP1SŮ, ?yl .... h JImI pro
veden důkaz o jiné skutečnosti; ner?zhod~Je, ze z·alovany uznal ve vy
rovnacím řízení zažalovanou pohledavku c. 15325. , y . 
ani ve sporech o nároky ze služebního poměru nelze k otazce pmmlcem 
:přihlížeti z Ú'řadu Č. 15345. ,. y. 
soud nemůže z moci úřední přihlédnouti k nenamltane O'brane 'VIce 80U-
]ožníků připustné dle práva německého Č. 15352,.. . '. . y 
nepřednesl-li žalovwný kupll'j~~í ,~e . 5pOof,~ ze spl~tkoveho ob~hod~, z~ 
jest nezaměstnaný, nelze pnhhzeh z, Uf!ldu k leho. ,~eza!11estnan,osh 
jako k .okolnosti vylučující uplatúovám vyhrady o ztrate lhut p:wdava-

jídm č 15400. . .." d d 'de 
soud r~zhodující o žalobě o ohn.ovu jest povlll;n dbah z ura u, z a) ',... 
skutečně o nové skutkové okolnost.i nebo pruvody po~le §, ~30, c. J 

c. ř. s., zejména jde-li o obnovu sporu o rozluku mam::elstvI ~. 154~. 

v opravném řízeni nelze přihlížeti k tomu, zda osoba' zalovana na 'Vy: 
dání movité zásady věděla nebo mustla, vědě.ti. o 'Plat~bní :n.esch?pn~os.ti 
úpadcovy nepřednesl-li žalobce v prvm stolIc} skutecnost1, z mchz lve 
dovoditi tento důvod odporovatelnosti ve smyslu § 34, c. 2 konk .. f. 

Č. 15627. . I k 
vyšetřovací váz hesla: nes p orn é říz yen,J, r o~. yU: ya. , , 

Zasilatel viz též hesla: d o· p r a važ e I e z 11 i c n I, PO]·l S t e ~n: s m I ~ v~, 1., ~ 
- zasilateli přísluší zákonné zástavní práva jen p-m p-ohle'davky, tyka~\ICl ~e 

zhoží na něž se zástaVioí právo uplatňuje; zásta~lní .pr~vO' pr,o poh~edá'V. y 
z běŽ<ného účtu zasilateli nepříslušíj zákon~ým ~as.tavmm pravem ),est za
jištěn i nárok zasilatelův na náhra·du skladneho .. Je:-h ~odkladem z~sllatej.o:va 
závazku k uskladnění zbOŽÍ smlouva zasiIatelska, il11kohv samostatna smlouva 
schovad č. 13287. '. . d'k' , 
věci věnované dlužníkem k upotřebení v leho zasllatel~e~ po '~I ll, J:~uz 
jest výhradně věnována i ne;ffiov~tos~ il1a níž tyto veCI JSou, JSou pnslu
šenstvím nemovitosti (§ 252 ex. r.)e. J3380. "., .
n.ebylo-:Ji zasHateli ('špeditéru) cizozemsk}rm prodatelem zboz~ vysl?vne .pn
,kázáno, aby zboží vydal tuzemskému kupiteli jen, zaplatf-'h kupJŤel efek-

ii 

I: 
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tivně kupní cenu znějící 11a .. v 

z,aplatil-li kupitel takovou čá~:~u m:n1<č b~~ z~si1atel oprávněn vydati zbožl, 
v době placeni č. 16140 J era odpovídaJa kursu cizí měny 
nezavinil-li zasilatel že 'se v' měn K v • 

<peněz prodateli do' cizin Y. a c za pe~l~e cizí měny a poukaz těchto 
" sle~kem devalvace Kč nieJfí~a~l:~ta~:og:~~I~ mu za kursovní ztrátu ná-

Zasdka VIZ hesla: neobjednané zboží od'" 
Zasláno: smlouva, podle které se rna'itel v ,p a II 1 II S ~ II ~ U. 

plSll zavázal, že uveřejní »zaslá~o« ' po~dav~!e~ a h ~d'Povedny redaktor časo
možného soudního s aru z' , J • I ese- 1 . ru a strana všechny následky 
viím, a je nicotná PO~"ie § 8;~~~g~. ~~~~~Yl1~~nční, se příčí dobrým mra-

Zasnoubení: nárok na náhradu pro b d o ,d' v. • , • . 

podle práva platného v místě e~d~v~- l~e zruse~bl z~snoub;lll lest posuzovati 

k 
' Y zasnou; ellI uzavreno č 14235 

- zasnoubení stačí slib manželství ~. ~, . ,. .. 
sl!b )ednostranný, nýbrž je tfeha ~ťb~en~b 'v j~k~:oh f?rmě; ... ~e~tač.í ovšem 
nenelho druhou stranou' takový pro' o' aJ?? ne o ,n~e?o prIleh slIbu uči
Č. 14285. I' jev vu· e se muze státi i jen mlčky 

ke škodě podle § 46 "bč zák nálež' , t 
dem k zasnoubení a sIib~ném' , : \ tO" Co sn?ube!l1~ce ušlo- tím, že vzhle
benka nárok lila náhradu ušlé r::z:t;,a!l-ze sd Vl

b 
opustila ~ ml~to; pokud má snou-

Zástava ve smvslu § 1483 obč r'k . 1 ~a I Q. U ,po zrusenl zasnoubení č. 15375. 
Zastavení _e::,ek~C~ viz heslo: e ~ e

Z
: ~ C

V
:
z (~e~~: p r Va) mlč e n í (rozh. č. 14804). 

podniku VIZ hesla: vysazení z prácC;'Sr~'TO 
p~~ej?Vého řízení viz heslo: pro dej O' v'. ~, , u -y a s i uže b'll í. 
veCl VIZ heslo: z á s t a v TI í .p r á voe TJ z e n I. 
~y,rovna-cího řízení viz heslo: vy ,r ~ v lIl' á!ll í. 

Zastavem (§ 418 obč. zák. viz hesla' III a b' . 
, k, Up? Í, III á j e m ní, ž a I o b a 'P o dle ~ t ~7 vl a ~ tni c tví, s- m.J o u va 

Zástavnt pravo berní viz heslo: ex e k u c e b _~ r TI í. ex, r. 
postup přednosti viz heslo- k -n i h o V 11 í ~ á d > d 
zák. Č. 202/1933: i na mmá~í z' t 'h _ " , _ p r e ;fl- a s t. 
vlád. 'fi'ař Č 202/1933) . t ~ as aV?,l o rptava k z-abraným věcem (§ 4· 
Si111Wta.nn1 '" . Je~ zalovatl stát Č. 15578. 
,simulta;~l~;r-esla. drazba vnucelná (§ 222 ex, ř,), hypoteka 

smluvní viz téŽ hesla' d r ~ b 
ex. ř.), hypot'eka' kll1'f'h~ a v~ucená, ,exekuce (§ 251, Č. 6 
k,ová r-efarma, .pozétstaro~te~.klovba, kG-u,kurs, !.Q'.Q-zem-
hyp_otekární. ' za 0.1 a o. vymaz, zaloba 

a konkurs viz hes-Ia' kO'llk- ., všeobecn'. _., " , u r s, zej'mena rozh. Č, 15146, 15427. 
,nař. č. 1 ~oA~~;a:tarv:nt pravv<? sp?lku, po~ívajjciho výhod čl. Ul. min. 
k právům, ',nedopo~š:ěh6~ ~r~~~~& §3i _ ~ak ... c, ,48}18S5 ř. z., '~epatří 
spolek .byl ,v -době zabavení věcI' J"eJ'I' h de'~'trJ' vykon exekuce, trebaže 
ť b ve' rZleem Č 14011 
re as byla vec exekučně _zabavena a dl ' v • 

vateH do úscho'Vy :může ji vlast!k .p~ e.;& 259 ex. f. odevzdána scho
uyědom,í o- tom sQhovatele a _ o~lk' ~m UVine zast~viti t!m ~působem, že 
zasta,:nr,ho věřitele č. 15013,. P aze ho, ,a,by vec drz-el 1 pro nového 
iI1ezanrka exekučnim z'ahavením '1 v • věřitelov-u č. 15389 sm Uvne zastavene ,věci pro pohledávku 

věci vyloučené poi:Úe § 251 v platně do. zástav ~ . . ~x. f. z e~ekuce mohou býti dány smlouvou 
Č. 15408. y, avsak JejIch zpenezení nelze provésti soudní exekuci 

tím, že někdo -dal svo.ji pohled' k -d . 
právo, avšak zástavce může ž:~ u ti '~lz~s!avy, nezaniklo jeho žalo.bni 
hledávky u soudu č. 15477; srov.vt 694~~mka a složení zastavené po.-

Zástavní pravů smluvní 
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vázne-li na nemovitosti poznámka pořadí pro zamýšlené zadlll'7.ení, nelze 
bez předložení usneseni pavolujícíhů tuto poznámku povoliti ,ode-psání 
části knihovního tělesa bez přenesení _poznámky .pořa-df č. 16178. 
smlU'vni zástaVLnÍ právo k věci, s ,níž jest oprávněno nakládati několik 
asob sp-ole-čné (kolektivně), může vznHmouti bez ~lejich přivolení jen 
!ehdy, je-li nabyvatel zásta'Vniho práva poctivý (§§ 367, 456 obč, zák.) 
c 17022, 
usta\navení § 216, pasl. odst. ex. ř. i §§ 16, 17 knih. zák. upravují .pouze 
po-řadí úroků a útrat v poměru k jistině, neřeší však, jak se ,nalJ.ýva 
zástavního- práva Č. 16396. 
svoláním pozůsta,jostních věřitelů (§ 813 obč. zák.) nejsou dot-čena 
jejich zástavní práva, i když své za}ilŠtěné pobledávky nepřihlásili v kon
vo'kačním řízení a všichni dědici je neuznali č. 16650. 
jeho nabytí: na hmotných movitostech: k ode'Vzdání (ná
kladní-ho) automobilu se vy.žaduje jeho. hmo-tné odevzdání -č. 13'545; 
srov, Č. 12138-
dá-li vlastník abchodu do zástavy prodavačce ve svém ahchodě zaří
zení abchadu se slovy: »Máte celý obchod v zástavě, jak to stojí a leŽÍ«, 
adevzdav jí kliče-, -nevyhovuje to předpisu § 452 obč. zák. č. 14228-. 
jeho nabytí k věci, která není v držení dluŽlnika č. 15013. 
třebas byla věc exekučně zabavena a podle' § 259 ex. ř. odevzdána 
schovateli do úschovy, může- ji vlastník smlu'Vl!lě zastaviti tím způso
Ibem, že uvědomí o tom schorvatele a poukáže ho, -aby 'Věc držel i pro 
nového. zástavního věřitele č. 15013. 
k cenným papírům: smluvního zástavního :práva 1l'éI! vkladu u úvěr.niho 
společenstva, o němž byla vydána vkladní knížka, lze nabýti jen ode
vzdánim ,vkladní knížky do úschovy věřitelo:vy, i -když smluvci zamýšleli 
je zří-dit jen na části- peněžitéhO vkladu č. 15108. 
by-la-li zástava (cenný papír) daná k zajištění zápůjčky, ,prodána správ
cem konkursní podstaty v kankursu prohlášeném na jmění věřitelovo, 
nezprošťuje to zapůjčitele pažadujícího zaplacení zapů'jčených peněz 
povinnasti, vúátiti zástavu vypůj.čiteli, zavinil-li sám, že ne.Jze zástavu 
vrátiti, neupozomiv včas správce kOTIku~sní podstaty, že jde -o zástavu 
Č, 16125, 
jestliže osoby oprávn.ěné nakládati s cennými -papíry, uloženými na de
positním účtu toho, kdo má r<ov.něž -oprávnění s mirni nakládati a kdo. 
se uchází o úvěr, prohlási'ly vůči poskytovateli úvěru (§ 1 zák. č. 241'/ 
1924), který zmal právní postavení zájemce o úvěr v -příčině uložených 
cenných papírů, ~e souhlasí, aby mu byla poskytnuta na tyto cenné 
papíry zápůjčka, došlo k jejich platnému zastavení, avšak podle učině
ného prohlášení .spoluoprávnětných osoh jen pro zápůjčku, nikoli- pro 
jiný úvěr č. 17022. ' 
na pohledávce: jak .se zřizuje smluvní zástaVll1í právo na pohledávce 
Č, 14307; srov, .č, 889'L , 
útratový nárok může hýti ,předmě~em zastaveni již .před jeho přisou
zením Č. 14307,; srov. Č, 11583. 
k přechodným stavbám: 'k zřízení sm1uvního zástavmiho práva ke stavbě 
podle § 435 -obč, zák. uložením listiny u soudu se vyžaduje mimo ná
ležitosti př.edepsané § 3, odst. 1 nař, Č. 87}1916 ř. z. též důkazu, že jde 
skutečně o stavbu vystavěnou na cizím pozemku s úmyslem, abv na 
něm trvale nezůstala č. 15566; srov. č. 15949'. -
na nemovitostech viz též heslo: h y p-a t e k a. 
byla--li nemovitost, na nilž jest vloženo- právo zástavní za .pohledávku, 
poté rozdělena na několik ideálních p-odHů, vzniká právní poměr podůbný 
simultannimu právu zástav:nímu; hypotekární věřitel může žádati za
placení celé pohledávky z každého podHu, 'ale může také kterýkůHv 
spaluvlastnický podíl ze zástavního zárvazku Pf-opustiti č. 14549. 
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P?kud Iz;' zříditi právo zástavní na poddědicovu právu k nemovitosti 
zusta'Venem mu s obme:zením světenského nástupnictvi č. 15321. 
nepříčí se § 96 knih. zák., -povolí-li soud vklad smluvního zástavního 
práva na nemovitosti zatížené smluvenou fideikomisámí substitucí 
s omezením, že Se právo tO' vkládá bez újmy .práv svěřenských ná
stupců Č. 15399. 
vJ~tní~ nem9,vito?ti není o~rávn~n n~~l~d~ti zástavním právem (§ 469 
obc. z"a,k.), znzeny~ pro kmhoyne

o 
Za]lstene pohledávky, které ~isou buď 

od pocatku ,neplatne, neho ktere vubec nevZlnikly č. 16996; srov. Č. 7683. 
uV?'1nění hY'Poteky .předpokládá, ž'e pohledávka, k jejímuž zajištění hylo 
kmhov,ní zástavní právo zřízeno, skutečně vznikla č. 16996; srov. Č. 7683. 
!o!iko te:hdy, jedna-'li nový nabyvatel zástavního práva v důvěře ve ve
rejlllé knIhy, nelze mu namítati, že převod zástavního práva vlastníkovou 
disposicí byl neplatný č. 16996. 
§ 4~9 a) obč. zák.~ lmihovně poznamenaný závazek vlastníka' nemovi
tostI podle § 469 a) obč. zák., že dá vymazatI uvolněné zástavní právo 
(hypoteku), který přechází i na právní ·nástupce :vlastní-ka nemovitosti 
zakládá oprávnění jen pro osobu vůči níž byl tento závazek převzať 
c: její práv.ni nástupce, nikoliv i' pro jiné k'nihovně oprávněné osobý 
c. 16050 (,plen.); ",ov.é. 14288 (o,pačně); stejně Č. 9218, 15305. 
pořadí zákazu podle § 469 a) obč. zák., že vlastník nemovitosti nes-ml 
nakládati s předcházejícími ,hY'Potekami, pO:m1amenaného při vkladu zá
s~av'Oí~o práva v po!adí poznámky zCllmý'šleného zadlužení (§. 53, knih. 
-zak.), .lest posuzovatI podle dohy podání knihovní žádosti o jeho pozna
mená'ní a nevztahu.i,e se ma dřívější postoupení přednosti po-řadí ,č. 16560. 
rozsah jeho: na pojistnou sumu za pojištěné příSlušenství shořelé b u
.dy o v y f!1vá ~yp~~ekárrní věřitel ná!O-k, i když příSlušenství bylo pOjiš
teno zvlastnr pOJlstnou smlouvuu c. 13775. 
záložné právo- na poistenú 11 n u tel!ll ,o s t' nevzfahuje sa aj na poistnú 
sumu Č. 17122 (Úr. sb. Č. 4004); srov. Č. 11698. 
zálož~ý veritel' maže sa uspokojit' z n-áhradovej 'Po-hradávky proti rpo-isti
tel'ovl .Jen v prípade, že jO' zahavÍII; a v poradí jej zalhavenia č. 17122. 
byla-li nemovitost, na 'niž jest v.Io,ženo právo zás,tavní za pohledávku 
potom rozdělena na někO'lik ideálních podHů, vzniká právní poměr po: 
dobný simuUannimu právu zástavnímu; hypotekárn,Í věřitel může žá.dati 
zaplacení celé pohledávky z každého podílu, .ale může také kterýkoliv 
spoluvlastnický podil ze zástavního závazku propustiti č. 14549. 
realisace viz též heslo: žalob a h ypra te kárl1IÍ. 
zástav·ní věřitel, chtěje vykonati své zástavní právo musí je. předem 
uplatniti žalobou na vlastníka zástavy a teprve na I základě rozsudku 
nebo soudního smíru může vésti exekuci proti 'Vlastníku zástavy č. 13280. 
nehyl_li dluh ?značen jako. zúročitelný, požívají úroky a vedlejší zá
vazky, zapsane do. v,eřefných knih při pozdějším vkladu pdva zástav
ního, jen běžného pořadí, nikoli pozmamenamého pořadí č. 16396. 
,není~!:i ze zápisu zá~tavního- práva vloženého pro číselně uvedenou po
hledavku v tuzemske měně zřejmé že IQ měně byla umluvena zlatá do
loŽ'k~, nelze 'přikázati věřiteli z n~jvyšší·ho podání za vydraženou ne
movItost vy-šsí peněžitou částku připadající na jeho -nárok ze zlaté do 
ložky, .odporují-Ii tomu zadní knihovní věřitelé č. 1-6488' srov. Č. 16192 
10643. " 
vým::z: nebyl-li navržen výmaz práva zástavního, jež bylo vloženo za 
po.zna!TIk?U po-řadí pro zcizení nemovitosti, z á r o v e ň s vkladem práva 
vlastmckeho na nemovitosti, má zástav,ní toto právo účinn.ost proti na
byvatelilm nemovitosti 'č. 14756; srov. Č. 16540, 10681,12151. 
§ ~ II~. d. n.: zástavní právo, zapsané ve smyslu § 38 III. dílčí ,novely 
obc. zak. pro nov,ou pohledávku v p o' ř ,a d í a do výše zástavního 
práva již váznoucího na nemovitosti, působí .proti zadnim knihovním 
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věřitelům v tomto po-řadí jen tehdy, je-li z pozemkové knihy zřejmé 
omezení, že nabude právní účinnosti, ,bude-li do roka vložen výmaz 
staršího zástavního práva; nestalo-li se tak, ;nezáleží na to-m, zda se 
skutečně do roka st3JI výmaz staršího zástavního práva Č. 17077. 
nadzástavní právo viz heslo: hypoteka kauční (úvěrová). 
soudcovské viz hesla: dra ž b a v n II cell á, ex e k u c e, p o zem
ková reforma. 
právní moci usnesení o zabavení 'Pohle,~á~ky není zabr~něno třetí~ 
osobám na exekuč,ním řízení 'nezúčastnenym, aby nepoprely hmotne
právní platnost exekuční-ho zástavnfho práva; t'akovou třetí osobou jest 
i správce konkursní podstay dlužníkovy, 'pokud hájí zájmy konkursmch 
věřitelů č. 13177. 
k vymožení pohledávky zajištěné vnuceným vkladem zástavního práva 
může věřitel a jeho knihovní nástupce véstí exekuci ,na zatíženou ne
movitost přímo proti každému, kdo. jí nabyl po původním vkladu vy-:
konatelné pOhledá,vky, aniž potře,buje k důkazu svého Dprávnění k ve,
dení exekuce další průka,zy Č. 132S1. 
soudcovské zástavní právo, jehož ;nabyl vymáhajíci věřitel na služeb
ních přijmech povinného všeobecně bez jakékoHv výhrady, tj.'ká. se 
i Ddbytného, jež bylo povinnému zaměstnavatelem (bank,?u) pnznano 
z důvodu že užil výhod zaměstnanců do-brov-olně odbouranych c. 13765. 
jde-li o ~oudco-vské zástaJVní právo nabyté za vyroVlnadho řízení pro 
útratovou pohledávlku, jež nebyla vyrov.náním dotčena, a jestliže bylo ~!':
rovnací řízení zastaveno a současně byl vyhlášen kDnkurs, :nelze UZItI 

předpisu § 2, odst. 2 korrk. ř. Č. 14148. . 
bylD-li soudcovského zástavního práva nabyto v posledních šedesáh 
dnech před prohi'ášenim konkursu, jest soudcovské zástavní právo po
suzovat podle § 13 konk. ř. a účinkuj.e !konkurs na vymáhání zajjštěn~ 
pohledávky podle tohoto ustanovení, pod'le něhož nelze zrušiti exekUCI, 
nýbrž jen zpeněž-ovací řízení' mUSÍ-li však zpe.něžoV'ací řízení býti po
voleno z jiných důvodů, ,ne-J.z~ věřitele z něho vyloučiti, dokud jeho zá
stavní právo nezaniklo ,č. 14148. 
žalobě podle § 3-7 ex. ř. nelze vyhověti, zaniklo-li soudcovské zástavní 
právo na vylučovaný,ch věc-ech podle § 256, odst. 2 e:x. ř., třebaže ~e
ku-ce 'není dosud zrušena a v zájemném rejstříku to není vyz.na,ceno 
Č. 14175. .. ... . 
.podle § 350 ex. ř. múže věřitel, jem1!ž přísluší ,v~~~natel~á pohledavka 
peněžitá, již na základě ~e~učníh? ~Itulu vYSIOVU]lCl~O prlJ~ustno"st e.xe: 
kuce na nemovitost Dovmneho, vestl na tuto nemDvItost, I kdyz na ll! 

není ještě vloženo pro povhmé~o ~r"ávo vlastn.i~-ké~ exeku,ci ~nuceným 
z,řízením práva zástavního a za Ťlm ucelem, dokaze-II ,nabytt prava vlast
nického zpitsobem vyhovujícím § ~7 .Jmih .. zá~., domá~ati. se k~~'ho'vn~ho 
vk!ladu jak tah Dto práva ve prDspech povmneho, tak i prava zastavmho. 
pro svou vykonatelnou pohledávku č. 14317. 
promlčení ú:mku zajištěných e,xekučním -p~' vem zástavním v knize po
zemkové zároveň s vykonatelnou pDhledá ou Č. 14981. .. 
kdy nelze zříditi zástavni právo na ,pod édicovu ,právu k nemovltDsti 
zůstaveném mu s omezením svěřenského ná's'tupnictvÍ Č. 15321. 
podle platebního _<fOt kazu, v iněmž jest uvedenO', že předepsau}' převodní 
pDplatek je záko.nem seč k a tel n Ý dO' .s~hválení . po:p1atné smlo~vy 
státním pozemkovým úřadem, :nelze .povolItI exekuCI zaZ'llamem prava 
zástavního ,č. 15423. 
exekuční zástavní právO' nabyté ná nároku povinn.ého .i~ko v~řejného 
společníka na vydání likvidačního podílu se vztahUje take na Jeho pe-
něž,ni hodnotu stanovenou n-álezem rO'zhodčích Č. 15497. -
jde-<li o zajištění pohledávek státního pokladu, o nichž rozhDdovati pří
sluší správním úřadům, 'p-latí i o .povolení a provedení exekuce neb 
zajišťovacíhO' řízení' předpisy exekučního řádu Č. 15659. 
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zmatečnost exekučního řízení, opominue-li soud doručiti ministerstvu 
sociální péče do rukou finanční prokuratury usnesení o povolení exe
kuce nuceným zřízením zástavního práva na nemovitosti zatížené zá
kazem zcizení a zatížení ve prospěch československého státu (správy 
sociální péče) podle § 60 vlád. nař. o stav. ruchu č. 191/1921 č. 15692. 
ustanovení to, že zástavní právo zapsané v knihách ,veřejných zaniká 
teprve jeho výma,zem a nikoliv již zá'nikem pohledávky, neplatí při exe
kučním zástav·ním .právu č. 16610. 
vlastník nemovitosti není oprávněn nakládati podle § 469 obč. zák. se 
zástavním právem zřízeným exekučně Č. 16610. 
zanikla...:Jj poh'ledávka zajištěná na vydražené nemóvitosti exekučním zá
stav·ním právem, zaniklO' i e:xe'kuční zástavní právo, třebaže nebylo podle 
§ 237 ex. ř. vymazáno z pozemkové kni;hy; v takovémtO' případě se 
nemůže postupník pohledávky dovoJávati dt"tvěry v knihy veřejné a 
vlastník nemov1tosti (vydražitel) není oprávněn převésti takovouto- hy
poteku ill,a jiného č. 16610. 
zákonné: pře d ,fl o s t n í n a n e m o v i t o s tec h viz hesla: dra ž b a 
vnucená nemovitosti - rozv~h (§ 216, č. 2 ex. ř.). 
advokát viz heslo: advokát. 
za dávku z majetku viz heslo: dávka z maletku. 
pro pohřební útraty není věřiteli vyhrazeno zástavní právO' na pozůsta
lostním jmění a není úkolem soudu, aby se staral o jejich zajištění; 
totéž platí i o útratách nemod a o jiných pobiledávkách; ,za něž dědic 
ručí č. 14000. 
úrazová pojišťovna dělnická vedoucí exekuci na nemovitosti zatížené 
zákazem pOdle § 2, odst. 1 mal. příděl. zákona č. 93j/1931 musí doká
zati již v exekučním návrhu předpoklady zákonného zásta'vního práva 
přednostního pro příspěvky k úrazovému pojištění č. 15813,. 
věřitel, jemuž přísluší přednostní z á k o nu é zástavní právo, může žá
dati jen na poměrné uspokojení své pohledávky z několika zavázaných 
zástav; byla-Ii prodána pouze část zástavy, může žádati jen poměrnou 
část připadající na ,poměr.nou část zástavy č. 16419; srov. č. 6281. 
pronajimatelovo (propachtovatelovo) podle § 1101 obč. zák. (invecta 
et iJlata) viz též rozh. č. 14082 u hesla: ex e k u c e b e l' n i, č. 14299 

. -u hesla: pro z II tím n í Ů' pat ř e n í. 
cihly vyrobené v propachtov'ané cihelně jsou -plody propachtované ne
movitosti, k nimž prop-achtovatelů:m přísluší zákonné právo zástavní 
Č. 13271. 
pouhým prodejem cihel zákonné zástavní prá'vo propachtovatele neza
niká Č. 1327l. 
»odstraně'llÍm« ve smyslu § 1101 obč. zák. lze- rozuměti _ jen skutečné 
(nikoliv právní) přerušení spojitosti věcí, k nimži pronajimateli (pro
pa,chtovateli) přísluší zákonné právo zásta1vní, s věcí pronajatou pro
pachtovanou); nedošlo-,li k »odstraněnÍ«, ne nf pro trváni zákonného zá
stavního práva rozhodujíci, zda kupitel o prodeji věděl, čili Illic č. 13271. 
neprováděl-'li okresní soud exekuční v Praze výkOúJ: zájemného popsání 
svršků jako sáll-d k výkonu zájem-ného p-O-psá'nÍ podle zákO'na povolaný, 
nýbrž jen ja1ko soud povolujícím procesním _soudem podle § 36, odst. 2, 
prvé věty j. n. dožádaný, je procesní soud výlučně příslušný k projed
nání a rozhodnutí sporu o nepřípustnost zájemného- popSání 'podle § 37 
ex. ř. Č., 13489. . 
pokud poplatek za používání ústředního topeni jest součástkou činže, 
pro -niž přísluší zákonné zástavní právo na vnesených věcech ve smyslu 
§ 1101 obč. zák. Č. 13491. 
uschování zájemně popsaných svršků (§ 1101 obč. zák.) lze povoliti 
jen za podmínek § 379 ex. ř.; přípustnost rekursu proti povolleni uscho
vání jest posuzovati podle §§ 65 a 402 ex. ř., nikoliv podle § 289 ex. ř. 
Č. 13809. 
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, v . st S! ědčeno odstranil-li nájemce z ná-
?ebe~p~~~t~~~~~ ~o~~u e:áj~~J:ě p~;sa,"ou, 'třebaže ji nahradil jinou 
Jemm • tv·· 13847 moukou ve stejném mnozS I c. ' . d' d 

nebyl-Ii proti přihláše;t3 činžo;ní j!~h1fd;~~~z~~o;~~~at§le28~~ ~gst~ :3 
pDr podle v ~n~~~ní~ pořa%': ú·Častník Ill'emú-že teprve v rekur,~u upla!
ex. 1". v pr " 'v, 1 v, skutkové a právní stra·nce za-
ňovati, že pronajimateH Inep!.ls ~~1 po V' v 'ohledávku č 13888. 
konné zástav'ni právo pro prthlasenou CInZOVfl1 ~p " Č 14902 

k pojmu »pIO~~«, ~,e smysl~ § 11~1, ~~~~d~í~bC;a~~~dnÚ{em z~hradnic
květiny v kvetmaClchhvypest.ova~~t~u,jest pokládati 'Za plody ve smyslU 
kým způsobem na pac ,tov~nem s 
§ 1101 odst. 3 obc. zak. c. 14902,. > h . h věřítele 

, ,vk' ·emcovy byly ve prospec Je o 
zaniká, když vnesene s-vrs ~, na] k v.' oudem do . úschovy prona
soudně zaba,:,e~y ~ odevzda~y ,~,xe u,c~lmd;mu aniž zažádal do tří dnů 
jimateli, ktery j~ preve~l ,d? jme o sve o , 
o jejich zájemne popsam c. 15295. .. .. t u žMní náhradu, 
zá,k. zást. právo Jpro~~jimlatelo,,:,o fl!7P~SŤl~~~~eféO],~V~~y ~ne.sené do na-
kter-ou pojišťovna -prtz-na a najemCI a ' 
jatých místnosti Č. 15846. .' dst 

'h 't 'ho' práva pronajimatelova pn o ~a-

~ě~f~:~~~~iý~;k~~c~e z Ů'n:Vze;~,~~~UdU st~čí Ja~ýt~~ir p~o~~~škfi~~~Ta~= 
telův uč!né~ý u s?udu, ,ztneh~z.Je pp~tr~pdd~~tža!~obY % zaplacení nájem-
ňuje sve zak. pravo zaS avUl, na r. , ,- vko v 15928 
ného spojené s návrhem na zájemné popsam S1Vrs ~h'I'Cd·' ku ~a náJ·em-

.. I kt ' edl pro svou vykonatelnou po e av ' 
prOna]lmate ! ery v ' ' , .. ' ,. , ršky 'které hyly mimo to .pro 
ném exekUCI na vnesene -na]em~ovy sv, b v 'k m' nárok 
tutéž pohl~dáyku zájef!l.ně, POPs'~~~k~o~!e z~'ktlg~ s~é~O z~ákonného zá
na u~pOkO'l~nl z Pdrold,e§Jovlleohlo ~6č zák. tř-ebaže mohnámí exekuce byla 
stavmho prava pŮl e .' ., 
'pravoplatně zrušena č. 16317. , ' , 

rávo kU! ecké podle čL 311 obch~ zák.: véřitel, jenž. má kupecke ~a-
~tavní prfvo privHeg?'Vané cOd d? r~a~~:~,a~~oveo~~~S~ák'1. t~! 1 z~b~~v~f:~i 
jest oprávněn, žádatI za po, m1'lle c., ~ . . 
soudního prodeje .podle čL 310 ohch. zak. c. 17002., " . 

odle čl. 382 obch. zák.! zasilateli přísl~~í záko~n-.é z~5ta~m .p~avo )~n 
~ro pohledávky, týkající se zboží, na nez se zastavnt pravo uplatnu]e 

;·á~;;~l· zástavní právo, pro pohledávky z IběŽJ1ého účtu zasi1ateli ne-

přísluší č. 13287. . Q , ' 

zákonn 'm zástavním právem jest zajištěn, i ~árok zas1!iateluv v n,a n~~ 
hradu ikladného je-H podkladem zasilate.Jova zavazku k USk,l,ad~en~~g~~~ 
smlouva zasilat~lská, nikoliv samostatná smlouva schovacl c., ' 

~~~~in~tái5~itže si své možné nároky zajistiti prozatímním opatř~nim 
nebo pořadem práva č. 14928. .. v, vv t Ihuje 
neopravňuje špeditéra k svémocnému pro-dej I vecI, vna nez se vz a , 
třebaže byl na jmění dlužníka .prohlá~en ,~OIil~urS ~I 15§7~~. 'k v 81/ 
podle § 10 autom. zák. č. 162/1908 VIZ tez 'nIze pe za . c. 

1~~~i>íSY § 10 autom. zák. (č. 162/1908) a § 127 ztu:. o poj.sml?uvě 
~zák č 501/1917) jest určeno jen v Ý s ad n 1 ~ ° rad 1 I?o~~ed~~~Y 
pošk·oz~ného, nejsou však d,otčen~ formá'lní p-ře-dpISY e,xekucnI o fa. u 
o vedení exekuce na pohledavky c, 14029. .. . . 'k 
na tom, že přikázání pohledárvky lze pov-D'htI )8n C?' ,do. pohle~av y, 
která byla zabavena podle § 294) odst. 3 ex. 'r. nem,em .:tnc to, ze vy
máhající věřitel má na pohledávce předon:?s!ní zástavllJ pravo podle § 10 
autom. zák. a § 127 _zák. o poj. smlouve c. 14029. 
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»poškozeným« podle § 10 au tom. zák, a »třetím« podle ~ 127, odst. 1 
zák. o poj. smlouvě jest osoba poškozená provozem motorového \'0-

zidlač. 14410. 
přechod přednostního zákonného práva zástavního váz.noucího podle § 10 
autom. zák. a § 127 zák. o poj. smlouvě Č. 501/1927 "na náhradní po
hledávce škůdcově z poj. smlouvy' proti 'pojišťov.ně na nositele pojištění 
v mezich § 246 zák. Č. 221/1924 Č. 14422. 
pojistit.el se nemůže dorvolávati průpadní do'iožky pro porušení ozna
movad povinnosti pojistníkem, oznámil-li mu pOjistnou přihodu lIla místě 
pojistníka sám poškozený č. 15339; srov. č. 16511, 17040, 15610. 
zákonné zástavn.í právo, příslušející poškozenému .pr,Qvozem motorového 
vozidla, vzniká na náhradové pohledávce pojistnrkově proti pojistiteli 
okamžikem vzniku této pohledáv-ky, t. j. vzniku pojistné příhody Č. 15610. 
po vzniku zák. zást. práva !pozbývá pojist-ník disposióního pl:áva k ná
hradové pohledávce proti pojistiteli a jeho jednání !neb opominutí ne
mají vlivu .na nabyté zákonné zástavní právo poško'ze'ného Č. 15610; 
srov. Č. 17040, 16511. 
,p ,o j i s t n í k o v o o p o m i II U t í domáhati se u soudu svého nároku 
z pojistné smlouvy o odpovědnostním pojištění ve lhůtě určené pojiš
ťovnou, odmítající hraditi škodu vzniklou z pojistné .příhody, ne m á 
'V zápětí zánik zákonného zástavního -právo ,příslušejícího po-škozenému; 
to platí j při pojistníkově porušení o.znamovacích závazností u:ložených 
mu p o na-stalé pojistné příhodě, spInil-li nny oznamovaCÍ závaznosti 
poškozený sám č. 16511; srov. i Č. 15610, 17040, 15839. 
při smluvním úrazovém poj-ištění' nenabývá poj i š t ě.fl e c zákonného 
zástavního práva na náhradové pohledávce pojistníkově a pojistník jest 
oprávněn k přijetí plněn.í bez pojištěncova svolení; pojištěnec má jen 
nárok pvoti pojistníko.vi ,na vy,dání toho, co mu pojiMovna podle po
jistné smlouvy vyplatila Č. 16594. 
pohledávka ;na náhradu škody, přisouzená pravoplatně poškozenému 
z dův.odu automobilovéhO' úrazu) nezamiká tím) že poškozený ve sporu 
.proti pojišťovně, u ,níž byl škůdce pojištěn proti následkům zákonné 
odpovědnosti, uzalvřel s ,ní bez pojistníkova (škůdcova) souhlasu smír 
na ·částku nedosahu.iící výše při-souzené náhradní pohledávky; v ujed
nání takového smí-ru není obsaženo vzdání se náhradní pohledávky proti 
osobě odpovědné za škodu č. 16805. 
podle § 54 zák. Č. 81/1935 (o jízdě motor. vozidly): ,na náhradové po
hledávce pojistníkově z odpovědnostnÍ-ho pojištění příslUŠí »:úrazuvé po
jisťovně dělnické a »:Ústřední sociální poji.šťovně« za dávky, poskytnuté 
po-škozenému na zákIadě je-ho úrazového resp. nemocenského pojištění, 
přednostní zákonné "zástavní právo ve stejném pořadí, jež však před
chází ste}norodérim ,nároku poškozeného na úhradu toho, co ned05tal od 
jmenovaných pOjišťoven Č. 16179. 
pojistitel může účinně naJmítati p.roti ,nároku třetí OSQiby, opírajícímu se 
o tvrzené zákonné zásta\llní právo podle § 54 zák. Č. 145/1934, že 'by,la 
porušena oZrnamo'Vací závaznost, kterou byl pojistník povinen splniti po 
dostavení se pojistné příhody, a: že proto pojistník nenabyl anebo po
zhy1 nároku na il1áhradni pOhledávku ·č. 17040; srov. č. 15610. 16511. 
zákonné zástavní právo oné třetí osoby jest podmíneóné; zanikla-li zá
stavní náhradní pohledávka pojistníkova, zaniklo i zákonné zástavní 
právo třetí osoby (poškozeného) Č. 17040. 
-nezavi:ně·nost a be:z:významnost porušení oznamovací závaznosti musí 
dokázati zástavní věřitel č. 17040. 

Zástavní žalob~ viz heslo: žalob a hy pot e kár n í. 
Zastřené spolurukojemství viz heslo: smě.ll k a. 
Zastřený rozvod dobrovolný viz heslo: r o z 1 u 'k a. 
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Zastoupení řůňné: nedostatek viz heslo: zmatečnost podle §§ 7, 477, 

č 5 c. ř. s. " 1 d' ch z b a ven í s v é-
zastupce chUdých viz hesla: a d v o k a t, p r a voe 1 U Y , 

právnosti. . , 
místní viz heslo: pln á moC p ~ e s ,u m pti vnl. 
obchod'ní viz hes-Io: obchod:nl zastu'pc e. k tl' moC 

rávní viz hesla' a d v o kát, f i n a 'n čnI pro u r a u r a, pna . cf 
PI' § 530 c' 3 c r' S' ]·est ]'ím ]·en zástupce ve sporu, bu stran ve smys u " ...• ~"k r v k á 

záko.n.ný zástupce strany, nebo zástupce zmocnen-eho, Ol o IV vsa z ... 
stupce při právním je~nání Č. 13269. 

zastupitelná věc viz heslo: a k Cle. v' 
zástupčí moc man7.elova viz heslo: n~a~zele .. zaměstnanci soukromí 
zatajování k o 1 k o v Ý c h pop 1 a t k u VIZ heslo. 

(§ 34, č.I).. " t" 
zatimní opatření viz heslo: pro z a t 1 -ll TI 1 o.p are n 1., , ') 
~ substitut viz heslo: advokát (nucené zastupova,nI ad:vokate~v·e.llí vy', 

.v •• (0382 c' 8 ex ř) viz hesla: prozatJmnl opa r , vyzlvne:ol ,..... 
živné. . h 1 dO h dkový trest. 

_ zajištění d ů c hod k o v é hot r e s t u VIZ' es o: u C o 
Zavazadlo viz hesla: a u t o b u s, s m !1 o u v a s c h o v a: c Lv 

v v , ákon smenka Závazek směnečný viz hesla: s m e n e cny z, .., ,v.' k 
_ solidární viz hesla: solidárnost zavazku, v~vmen~ . , 

k ' . '. d vku jesthze kupltel zabrane ne-
Závdavek: povinnost pr09atelova vrac~fll zav. a 'h d "e jej obdrží zpět, 

movito.sti složil závdavek na '~UP~l cenu s.vy :a .ou, z. souhlas sku-
odepře-li SPO souhlas se ZClzemm nemovttostI a byl-lI pak, v'l 
tečně odepř~:n; .nerozhod~j~, že SRO. dodatečně své rozhodnutI zrUSl a vy-
hradil si nové rozhodnutI c. 14710. .. , v 15160 
~edběžnou smlouvu (§ 936 obč. zák.) lze po.tvrd!~l zaydavkem "c', . 

P~ávo volby, ponechati si bud' závdavek, nebo. z~d~tI za sp1nem, nebo za 
~.áhradl1 škody, jest alternativní, nikoli kum~latr~nI ,c'

d 
15~~8'jest oprávněný 

volbou vykonanou v dřívějším spo,ru o vrac~n~~ zavh ~Yl o náhradu škody 
k -podržení závdavku vázán v novem sporu, JeJz za aj 
pro nesplnění smlouvy Č. 15888. . v 1 podle 

f~j~~I~~~~a;;·v~a~~~enro~o~o~:a~á~~g~r!;e~~~~t~e~;ag~~ngi~~~~e: vzeurčitou 
sumu v l1kh již tkvící, na př. směnky, vklad. kmžky, splatn·e kupony cen. 

papírů a pod. č 15913. .' 't"d odle úmyslu 
byla-li při uzavření smlouvy odevzdána jina vec n;OVl a, J e

b 
p' . ruku za 

smluvců bud' o úplatu, nebo· částečno~ úhradu kUp~l c~ny, ne. o o za 
splnění smlouvy, anebo za škodu vz.eslou 'nesplnemm c. 15913. 

Závěra viz heslo: p oz ů s tal o s t. 
Závěť viz hesla: po říz e n í p o s led n í, p·o z Ů s tal o s t.. 
Za~inění viz heslo: náhrada škody. 

Závod viz hesl?: pJevzetí dl~hu. d 'k d (§§.1299 1304 abč. zák.). 
_ au.tomobilovy VIZ heslo: na hra a s o vY.,' , , 
_ odštěpný viz besIo: s P o 'I e Č .fl -o s t s r II cen I m o 'm e z e n y .ll. 

- vedlejši viz heslo: f i .J i á:J k a. v ' d ~ 1 k é h o s-
Závodní podíl společenstva viz heS'lo: s pol e c e'li s t v 0' V Y e 'ov a 

podářské. v 

_ s' oleč'nosti s r. o. viz heslo: sp:olec"~<:s~ s r.? v' .. 
'ho P (z'k Č. 330/1921): v státní želeZTIICUl sprav; VlZ heslo. 

vy fy ~ 'tnanei že,lezniční mz.h. Č. 14185 (Úr. sb. c. 1~79): 
~á~~d~t'VýibOry podle zákona Č. 33011921 nemají procesní zpusobIiost 

~;H~;I;;~hOdČi komise,vydaný podle § 3 g) zák. Č . . 330/1~ZI ~ mez~ch 
její pravomoci, 'nelze vůbec věcně z~rátiti! a to am meZI lmmm urco
vacim návrhem podle §§ 236, 259 c. r. s. c. 13356. 
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strana, dotčená rozhodnutiím sp' 'h 'y 

rocích může se domáhati " raVlll o ~radu v soukromoprávních llá-. 
ného 'soudu jen žalobou napravy ve vyroku o těchto nárocích II řád
o~půrcově žalobě Č, 13356:zak. c. 217/1925), nikoliv námitkami proti 
~~!ez rozhodčí komise, vydau' odl § . y 

JeJI pravomoci lze věcně z \~. ye
l 

3 g) ~ak. ~. 330/1921 v mezích 
nález rozhodčí' komise v d vr~ 1 I za obou urc~vaCl Č. 15240. 
její pravomoci, lze věcn~ :~;áEt~d~~č~,;ac~) YZf\ č. ~30/1921 v mezích 
yyrok roz-hodčí komise podle § 3 z "k v 1 za o Ou c'v 15822.

y ]e~t povinen :přijmouti zaměstnance ~ 'vtd330j~921, ze :;a~~~tnavatel 
ml'llek, je možno zvrátiti toliko k 1 d pe '? prace z~ dnveJslch pod
výrok je po prá'Vu 'eu t d v a v n o II zalobou urcovací, že řečen§ 
s~é volby jednu zl.pří~~d~,ds~e u:~~:~~'!1c~ne~ je povinen vfkon31ti podle 
na,lez rozhodčí komise závod 'h 'b Y § 3, uved, zak. c. 15822. 
zák., jímž bylo uz.náno ~ n:l~ o~ ;.Y oru t vydany podle § 3 g) uved. 
p!íkr~st, není pro soudy ~á~z~t~n~ zla606me9stnancovo za nespravedlivou 
trehaze by-Io za měst ' y y' y, . , 
uved. zák. za iIleSpr~:~I?~gu ;~r~&Ustenl . uznano ynálezem podle § 3 g) 
má-há na zaměstna'Vateli 'náhr'~ ~ost, lest ~a~estnanec, který se do-

;~~); ~::tt!čtk~~eč~~,s~ot~~á ;á~o,:~;Kv~~~~~:~í ~~ lZ2~:o.~~!i:~' obt 
vý'boru Č. 16069. va Jen .nalezu rozhodcI komice závodního 

Závozník viz hes.Jo: ,n á hra d a š k o-rl 
vozníka). Y (§ 13,15 obč. zák. a odpovědnost zá-

Záznam knihovní viz hesla: ,k.ll i h ,o V.fl í řád k n " ho' . 
bll" ,v'nI zaznam 
y - 1 povolefllm zá:onamu zástavn'h' y . 

odst. 2 uh vyr ř jest t k ' ! oprava porusen 'Ve'lící předpis § 18 
jej .spraviti' č. 1489'6. a, ovy zazn.am protiprávní a neplatný a ,,nelz~ 
tím, že bylo pro pohled' k • . 
od určitého -dne ~~znam~~á~o z z~~~~od~nl_ho" poplatku s ú:oky jdoucími 
v den zápisu ne sta:rší tří ~l t ~ ~I?l pravo, staly se uroky dospělé 
s~učástí jistiny Č. 15992~ e pred pnklepem co do knihovního pořadí 
predpo:klad.y POvolení záz,namu knihovní přednost,' 
nemovItosti č. 16285. práv zapsaných na 

o rOzsudku viz Iheslo: r o z s ud e k ' , 
Zbaven' t k' pro uznaUl 

, I OCOVSi e moci viz heslo: ot,ec m-a.nžeIsk' . 
- svéprávnosti (eís. nař č 207v'1916 • ' .. y. 

(§ 1326 obč. zák,)::nes, or_ ~',z), VIZ t~z hesla: náhraoda škody 
k p r á v nim č:i,n ů m ,te s Vné~pr/ ,z e n! (~ 3?), ll- e. z p u s ob i1 o s t 
ním či 'n ů m k e s n o' a v,n y, z P II S o h II o s t k P r á v-

, .t' r u. 
,návrh na zbavení svéprávnosti Iz 'f ~ ,y' 
hájeného řízení toliko do kouce ří~e V~II z.pe! -s u.cI,n-kem za'8tavenÍ za
dání usnesení prvého soudu č. 1610;1 v prve StOhCI, to jest až do vy-

§ 12: ustanoviti -opatrovníka tomu k d ' . v 

právn"osti a k -ďa'lšÍm úkonů 'v. yO.;b,yI JIZ zbaven své
je povolán o-kresní soud' :'~ pnsluseJlclm opatrovnkkému soudu 
.;. oznaceny v § 109 i n č 14638 ' 
rIzení o zbav,ení sVéprávnosť" t .,....: . 
zastaviti; bylo-li v řízen'Í ,poJ J~s p~ smrÍl o-~oby, kte:é se řízení týká, 
to, počínaje dnem smrti zmat~~~~~ng p~, s~r,t: ·uvedene osoby, je ,řízení 
udělená právnímu zástupci a ·e.h," mT l~ ,e o osoby zaniká plná moc 
poru podle § 38 ř o zbav sJe' 0, o'P~a-v:nl: -c:~fl1 k podání a provedení od-• . . . pra'V. ,co uv14. 
§ 39. od por proti usnesení o- b ' " 
v ~!má,ctidennÍ lhůtě č. 14986, :t5 avenl svepravnosti jest vznésti 
v nzem -o -:obavení svép-rárvnosti lze -rl ' 
chudou stranu zástupcem chud', v o ,po;ovem řízení ustanoviti pro 
nebo úředníka státnfho zastuPiteřs~í ~~~~~~~, nebo úředníka soudu, 

Zemědělci 
887 

~ 41 ř. o zbav. svépráv. nebyl změněn upstanovením § 12 zák. Č. 1001 
1931 č. 17067. 
§§ 49, odst. 3, 53: rek u r sní I h ů t a v řízení o zbavení svépráv
nosti je -koneč-ná a nelze ji prodloužiti; ustauewení ~ 36 zák. č. 100/ 
1931 neplatí v té 'P ř í č in ě v řízení o z,bavení svéprávn-osti Č, 1558'1. 
osoba podavši opoz-dený rekurz proti usneseniu, ktorým bolo pre marno
trátnm;ť daná v opatrovníctvo, nemMe sa odvolávať na § 36, odst. 4 
nesporného pokračova'nia Č, 16438. 

ZbOŽl neobjednané viz heslo: ne o b j ed n an é zb o ž í. 
Zbrojní patent viz heslo: náhrada škody (§ 1311 obč. zák.). 
Zbytkový statek viz hesla: patro n á t, po z e m'k ov á reform a. 
Zcizení viz hesla: p o s tup, z á k a z z C i z e'll í. 

záviselo-Ií odevzdáni nemovitosti na předchozím sňatku, bylo zcizovací jed
nání skončeno teprve tímto okamžikem; výpověď pojištění daná, nabyvate: 
lem nemovitosti před tím není podle § 6q, odst. 2 zák. o pOJ. smlouve 
účinná a nemůže -býti ,konvaUdová'na č. 14852. 
pojištěné věci viz heslo: pRl j i š t ě n í s m I u v n í. 
předmětu sporu (sporné věci) (§ 234 C. ř. s.) viz též hesla: r o z e pře z a

háj e n á. 
příslušela-H žalobci pohledávka v době podání žaloby, nezměnilo se 
pro 'rozsudek -nic .na -jeho aktivním oprávnění ke sporu tím, že pohle
dávku za sporu ("Pět) posloupHč. 13973. 
kdy <nejde o vstup nové strany do -sporu č. 14155. 
vedlejší intervenient (vymáhající věřitel, jemuž byla přikázána k vy
brání jím zabavená pOhledávka), který nevstoupil se svulení-m stran do 
sporu· jako strana, nemůže brániti hlavní straně ve vzetí žalohy zpět 
č. 14763; srov. rozh. Č. 15390. 
vymáhajíd věřitel jest oprávněn vstoupiti do sporu jakO strana č. 15390; 
viz však č. 14763. 

Zcizovací hodnota 'viz heslo: dávka z přírůstku hod_noty ,nemovi-
t-osti. 

Zdatnost viz heslo: náhrada škody (~ 1315 obč. zák.). 
Zeď viz hesla: o'h r a z e n í, s ° u sed. 
Zedník viz heslo: ex e k u c e (§ 341 ex. ř.). 

Zdržovací nárok: z ustánovení § 1330 obč, zák. nelze dovoditi zdržovací nárokj 
předpisem § 190bč. zák. není stanovena všeobecná zásada o -způsohu 
a rozsa:hu práv,ní ,ochmny č. 13318; 11916. 
jinak viz heslo: soutěž nekalá. 

Zdviž viz heslo: ,náhrada škody. 
Zelená hli~ka viz heslo: hor y. 
Zemědělci viz též -heslo: vy r o V,fl a C í říz e n Í zem ě děl s k é. 

výkoo exekuce proti nim (zid<. č. 74/1933):· dlužník, jehož hospodářskou 
existenci zakládají příjmy z chovu lišek za účelem získání kožešin na 
-prodej, nikoliv příjmy ze sklizně výrobků Získaných hospodařením na 
zemědělských poz.emcích a spotřebov~ých při chovu lišek, není země
dělcem ve smyslu zákona Č. 74/1933 Č. 13290. 
ustanovení § 1 zák. se -nevztahuje na věci, .iež nejsou určeny k hospo
daření na zemědělských pozemcích a k získá-ní sklizně z nich, nýbrž 
jsou dlužníkem určeny k pmv.ozováiní chovu -lišek -pro kožešiny č. 13290. 
ochrana zákona se nevztahuje na lesní hospodářství č. 13438. 
byla-li dražba navržena .ii-ž dne 8. května 1933, mohl odklad exeku-ce 
podle zákon-a č. 74/1933 nastati jen -na návrh dlužníka, o němž bylo 
rozhod-notlti usnesením č. 13331. 
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použiti zákona nevadl že se po . vid y ". 
lem V!~titi. se na sv/ hOSPOdár~ť~~; C~:~~~a~:liZ~ZU):h v cizině s ,úmys-
Je,ho ucet Jeho manzelka pro SVDU výživu č 1346g J o pozemclch na 
navrh na pokračování v dražebním ří " v' " ~ 
28. fmorem 1934 'Z důvodu, že již pr~~~I'lhuůc;~eny v roce 1934 před 
d:~zbY ~o 31. prosi~ce 1933 odložen, jest vzhl~d~~ tte~~~~n~~len~Y~01 
za : ze" ne 22. prosInce 1933, Č. 250 předčasný Č. 13874. . 

podle ~a~. c. 33/.1~34: jestliž: ~xekllce nebyla v době do konce března 1934 
o, oZdena zb llfadu a dluzmk dosud 'neučinil návrh .na její odklad ne ' 
zava y, a y ne'bylo v exekučním říze' k y.,' ,fil 

o. be~výslednosti e;xe-~uce podl~ § 47, ~ásť.°2 r:~~Vtnz.' 1~6~~~ze mluviti 

zakone~m ,č. J3/1934, Je chráněn poctivý dlužník t. j zemědělec kter' 
~Oů~~. S~~~'61,!-,t~bm5ht-možností jest ,ochoten piatiti 'a platí tolik ko1!k 

.' y~'. aJlC~ :ren el ov,šem není povinen přÍjmouti částečn'é 1a 
cent ~~e, C~'l~me-h !~.'_ ne~~že vésti proti ,poctivému dIUž-ní'ku-země-~1ci 
exe UCl, v ' e,c, neprlJ~:-h Je, musí trpěti odklad exekuce Č. 14094. 
vnuceny spravce d1yzmko,vých pachtovních práv není opráv'něn k re 
kursu pro~l u~nes:m ° odkladu dražby podle zák. č. 33/1934' y 1424?-

~~~~~~~~~l :z~r~hi· ~fá~Mi~el~;ě~Jtid;:'~'b~X~klll~3~.ěCiPřll<l~pem již 

§§ 1 p~at!b~7~; cpř~~~~~3~:~I~PI~~dkri dvymáhá'2i p.ohledávky ze směnečného 
pohledá:rka VY~áh~jícího \/'ěřite~ en~ ps~rf:~n:~oc ,~a~~z~u '~!UŽ~~kOva 
r~~hodu~e, zda Jde o dluh pojistníkův či dluh toho kdo. \mJ'~~ c dl nhe
~nstoupI1 nebo se zaň zaručil č. 14207. ' o u u 

§ 3: 'og'k~ad ~~ekuce pů~O'?í ,lVŠeobecně' proti všem vymáhajícím věřiteWm 
po II , neJ e o ;,ymah"m pohledávek podle § 3 zák. č. 13780. . • 
§ 3 ~akona nepredpo;kl~dáJ aby byl vymožen exekuční titul i , ro úrok 
ktere .~~ staly splatnyml po 9. k'větnu 1933 nýbrž jen že exetf Y, ' v, y~ 
-hylo JIZ zahájeno č. 13875. ' "UCUl nzem 
'.pro ~roky, a ~nuity splatné po 9. květnu 1936 lze proti zen "d"l' d 
z~hmn.l n~elll po~račovati; byl-li odklad přece- povolen ~e s~r~~ \aj~~= 
vfcf1 u~oku. a anUit, -nelze .rekmsu proti tomuto usnesení vyhověti -ne~ 
m-,It ~~f z IJeh~ obsahu an~ z Jeho ná-vrhu z'řejmo, stfatn kterých ~uit 
a .u~o u sp yatn~ch .po ~:. ~vetnu 19=33 a jejich výše- má v dražebním řízení 
~~ÍI .pokfa.~ova'~o!. zyl<:s~ když se v re'kursu uvádÍ' zcela povšechně ž,e 
V~3~e /~~~c:ne jlstme JSOU dlužné anuity -a úroky splatné po 9. lwětnu 

pí,sm. b): výživ,né, které jest dlužník povinen poskytovati oprávn v 

~~m~upod~ zák:m"a, n,epoz?yIo,y povahy privilegované pohledávky :~ 
""tY. § y b) rec. zak., hm, ze bylo -na dlužníkově .nemovitosti za 
~fk~n~. al~f4g~movitost přešla na jiného 'než původně zavázaného dlu:ž: 

-~ - p!sm., d): »pojist-né ,prémie« v § 3" lit. d) řeč. zák 'sou 'en d' 
~Irpal~~e~é pplOacdel'llé Pkodle poj. smlouvy, nikoHv vš~~ poAstné a~~I~d:~é 

, . : 'e za: . o. soc. ,poj. č. 13935 -
plsm I)· § 3 .. f) .. nátokr hlav-nl ~~~r:!'dávk~e č.~er~~~~~le na Utraty spmu jakožto vedlejší 

b:yl~-h pro hlavní pohledávku dražba odložena nemŮže v""'t 1 . 
~.et;3'7~~~-bU proti zemědělci ani pro vedlejší' útratovou e~O~l:;;::~ 

~!~~y ,;g~l~~á~,;;e!u~~~:l~~í P~~UŠt.~~tvíkdvymáha~kél PO:hd'ledávky• sdílejí 
9 I ·t 19· 3· 3' ' Y VZll! Y Z a před c·i po . {ve nu , a platl proto o nich § '3 písm f) - ! v '" -

~elze~li 'P?kračovah v e:xekuci pro -po.hiedAvku s· rec. 1 zak. c~ 13903. 
covati a'nI pro útr,aty sp k v" amou, ne ze v 1lI pokra-
1933 č. 13953. aru a exe uce, trebaze povstaly po 9. květnu 

Zemědělci 
889 

,písm. g): § 3, lit. g) se týká nejen smluvených úroků, ale i všech 
Jiných úroků z pohledávek Č. 13852. 
§ 3, písm. g) zák. se vztahuje na anuity a úroky, jejichž splatnost na
stala po 9. květnu 1933 nehledíc na to, zda jde o smluvené anuity a 
úroky č. 13953. 
slova »smluvených pravidelných kapitálo;yých splátek« v § 3 "lit. g) se 
týkají jen těchto splátek, nikoH;y též úroků Č. 13953. 
splátkami podle § 3 lit. g) nejsou vyrovnací kvoty č. 14452. 

§ 4: se vztahuje i na pohledávku pěstitele tabáku za odevzdaný tabá-k 
č. 14281. 

§ 5: čtrnáctidenní lhůta se nečítá ode dne doručení dražební vyhlášky, 
nýbrž se počí.ná, jakmile se dlužník dozvěděl o povoleném prodeji, po 
případě dnem výkonu zabave-ní č. 13924. 

_ §§ 5, 6: před pravoplatným rozhodnutím o přiznání odkladného účinku re
kursu povinného domáhajícího se odložení dražebního roku podle § 1, 
odst. 1 a §§ 5 a 6 zák. nebylO' do,voleno konati dražební rok č. 13801. 
na zemědělcovy pohledávky z prOdeje zemědělských výrobků jeho pod
niku ,nejsou dovoleny exekuce neb zaji-šťolvad úkony pro pohledávky 
vzniklé před 9. květnem 1933; k nepřípustnosti exekuce jest hleděti 
z úřadu č. 14407. 
zemědělcem je i ten, kdo se svolením státního pozemkového úřadu sku
tečně hospodaří na zabavené půdě a tím se vydrŽUje, a to až do sku-
teóného- vyklizení Č. 14554. ' 

a podle vlád~ nař. Č. 142/1934: byl-li ,návrh na povolení exekuce učiněn již 
za účinnosti vlád. naŤ. Č. 147-/1934, a jsou-li tu podmínky § 1 uved. 
nař., jest návrh zamítnouti, aniž jest potře-bí dlužníkpva návrhu na od
klad exekuce podle § 3 vlád. nař. č. 14028. 
přerušení sporu jest podle uved. vlád. nař. přípustné .j v opravném řízení 
č. 14197. 
obsah ochrany .poskytnuté zemědělcům podle vlá-d. nař. OČ, 142/1934 jest 

_ širší než podle zák. Č. 33/1g34 ve znění vlád. nař. c. 259/1934 potud, 
že kategorie pohledávek, pro které se dává podle § 2 vlád. nař. č. 142/ 
1934 exekucí volný průchod, je méně rozsáhlá, ,než ustanovuje ~ 3 zák. 
č. 33/1934 Č. 14849. 
o .návrhu na .přerušení řízení přísluší rozhodovati prvému soudu Č. 14197. 
usnesením prvého soudu, jímž bylo vyslQ-veno přerušení sporu, přestala 
plynouti lhůta k dovolání; nerozhoduje, 'kdy bylo usnesení o -přerušení 
sporu doručeno stranám Č,. 14197. 
nebyl-li povinný v e:xekučním návrhu označen jako zemědělec, měl 
soudce podle obsahu exekučního návrhu ~navrženou exekuci povoliti a 
ponechati dlužníku, aby se domáhal jejího zrušení -podle § 39, Č. 2 ex. ř. 
č. 14268. 
předpiSY o úlevách se nevztahují na pohledávky vymáhané p-roti po.zu-
staIosti po zemědělci Č. 14283. 
jsou-li tu podmínky §§ 1 a 6 vlád. nař. Č. 142/1934, nelze proti země
dělci povoliti ani vnucené zřízení zástav,ního práva Č. 14368. 
kdy přísluší ochrana i malliŽelce zemědělcově Č. 14497. 
pohledávkou ve smyslu uved. V'lád. nař. není nárok na depuraci 
č. 14507. 
výhod nemŮže se dovolávati zemědělec proti -pf'Opachtovateli, jemuž 
bylo smluvně vyhrazeno právo zrušiti pachtovní smlouvu pro včasné 
nezapla>cení pachtovného. zeměděkem a jenž práva toho použil Č. 14581. 
nemůže-li býti použito. § 1 vlád. l1ař. Č. 142/1934, nelze povoliti ani 
přerušení sporu podle § 3 řeč. vlád. -nař. č. 14597. 

zemědělské úlevy přl placení pohledávek (vlád, nař. č. 250/1935 a daL) viz 
též heslo: zemědělské 'Vyrovnací řízenÍ. 
vzájemný poměr vládních nařízení č. 142/1934, 207/1934. 211/1934. 
2:;8/1934 a 250/1935 č. 15359, 
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vliv mimořádných úlev poskytnutých zemědělcům vládními nařízelllml 
Č. 142/1934, 207/1934, 258/1934 a 250/1935 ·na přednostní pořadí po
jistných příspěvkfi vyměřených nemocenskými pojišťovnami Č. 16800. 
po dobu, po kterou nemoc. pojišťovny nemohly hledíc .na předpisy dotče~ 
ných vládních nařízení vymáhati pojistné, staví se promlčení zákonného 
přednostního práva a ,nelze tuto dobu ani za účinnosti vlád. nař. č. 2501 
1935_ včítati do dvouleté, po pnpadě tříleté IhlIty sta'novené pro pojistné 
příspěvky (§ 265 zák. Č. 76/1927 ve cněnípřílohy k vyhlášce č. 227/ 
1936, § 173 zák. Č. 22111924 ve znění přílohy k vyhlášce Č. 189/1934) 
Č. 16800. 
neuplatnil-li směnečný dlužník po skutkové, stránce ve směnečných ná
mitkách, že- jest zemědělcem ve smyslu vládnÍoh nařízení, poskytují
cích úlevy zemědělcům, jest tato námitka vznesená až za sporu opož
děná ·č. 153'59. 
zemědělec, je'nž má nárok na úlevy, může se brániti žalobou podle § 35 
ex. ř. proti exekuci vedené podle Pt<ivopl-a-tného -rozsudku v rozsahu 
přesahujícím meze dotčeného nařízení Č. 15757. 
dokud vymáhající věřitel nebyJ úplně uspokojen ze zabavené a k vy
brání mu přikázané pohledávky, lze podle 1 35 ex. ř. prohlásiti za ne
přípustnou i exeku'Ci, která byla povolena již před účinností vlád. nař. 
Č. 25Q/1935, z důvodu, že ,povinný m:a ,nárok na ,úlevy podle uvedeného 
vládního nařízení Č. 17023,. 
předpóklad pro poskytnutí úlev v placení pohledávky, k jejímuž zajiš
tění 'byla vydána směnka č. 15424. 
i pro pohledávky požÍrvající úlev lze žalovati na plnění ,č. 15501. 
aj pohI'adávky, požÍ'Vajúce úlev podl'a vlád. nar. Č. 250/1935 móžu byť 
u.platňovan-é žalobou Ifi<,!- plnenie č. 15981. 
předpisy vlád. nař. Č. 250/1935 -nemají vliv na prodatelova prá'va na 
vydání věci a odškodné za. užívání, jež plynou ze sjednané výhrady 
vlastnictví až do zaplacení kup,ní ceny Č. 15800. 
jaký vliv mají dluŽrnioké úlevy podle uvedených vlád. nařízení na spory 
o pohledávkách pOdléhajících tomuto 'na'řízenÍ Č. 15549. 
za zemědělce v okrese zvlášť těžce 'postiženém neúr.odou (§ 1, odst. 2 
vlád. nař. č.250/1935) jest pokládati jen toho, -kdo po c eJou dobu 
od 16. ~.ervence 1934 do JI. prOSince 1935 provozoval zemědělský pod~ 
nik výhradně nebo převážně v některém z okresů tam vytčených; ne
stačÍ, že zemědě-le'c .prov·ozo'Val v nouzovém okresu zemědělský podnik 
po kratší údobí mezi 16. červencem 1934 a 3,1. prosincem 1935 č. 16919: 
do lhůt uvedených v § 5 se nevčítá doba od 16. čef'Vence 1934 do 31. 
prosince 1935, aniž se hledí k tomu, zda byla IV průběhu této doby exe
kuce odložena čili nic Č. 15360. 
ustan.ovení § 12 vlád. nař. Č. 250/1936 se týká jen .hypotekánních ,po
hledávek, které jsou zajištěny na nemovitostech zemědělského podnikU 
dlužníkova, nikoliv i na jeho jiných nemovitostech Č. 16971. 
jde o pohledávku spornou podle § 21, nikoli splatnou podle § 13 cít vl. 
nař., bylo-Ii 0- ní rozhodnuto sice .před 1. lednem 1936, ,rozsudek však 
do této doby se nesta'l pra'voplatným Č. 15152. 
poměr § 406 c. ř. s. k §§ 13' a 21 Č. 15549. 

§ 17, lit. f): rozhoduje vznik pohledávky proti dlužníkovi zemědělci, na :němž -
je pOhledávka vymáhána; jde o pohledávku vzniklou pmti ,nabyrvateli 
po 9. květnu 1933, převza'I .. :Jj nabyvatel -nemovitosti ,pohledávku zajiště~ 
HOU na -nemovitosti a vzniklou proti -dřívějšímu vlastníkovi nemovitosti 
před 9. -květnem 19-33' kupní smlouvou sjednanou teprve po 9. lwětn-u 
1933 Č. 15664. 
lit. J): dáv-kami jsou jen dáVky pro fina,nč-nÍ erár, nikoliv dávky po
jistného, předpisované veřejnoprávnfmi soci<řlními ústavy pojišťovacimi 
Č. 15300. 

Zkrácení přes polovici ceny 891 

. . I ~ 19 písm a) řeč. vlad. nař., má-li 
§ 19: dlužník může plat1h ve smy~ Ut k .' jměni které jest určeno k běž

potřebnou hotovost neb? aspo~ ,\ oV:ení Je~t1iže dlužník může splniti 
nému z,peněž~m; takoveh? lmem'Cuvku v'ypořádaciho podílu, který mu 
SVOll platebm pOvIllnost len z v~ ez 
přísluší jako členu společe,nst~~ ~. 1 ~?~JTŽeti k tomu že oddělený věřitel 

§§ 20, 21: rekursní soud ne,mUSI k ura u P:~nou dJ.iaŽbou 'podaném za země
v návrhu na povo}enI ~~xe yce vn~ Ve II omínal dlužníka způsobem 
dělského vyrovnaclh? nze!l1 v n~~~J~~3~ o iaplacení splátek podle § 21, 
uvedeným v § 20 vlad. nar. c. 

d t I I'd' ař Č 76/1936 Č. 16273. •..• • 2-n; 
o ~ s .. va. II .' I' d nař č 76/1936 ve znem vlad. nar. c.;. ~~: 
predpIs § 21~ odst. \ y ~ 'k ih~vnich dluhů z nemovitostí zem ed e 1-
1936 zakaZUje ,:,"yma am, n 'h dlužníka' vymáháním ve smyslu uve-
ské'h o po d nllc u vyrovnaCI ? .. v "o • " I b č 17042 
de,ného ustanovení nelze rozll-metl lIZ ,podam, za Ol y. . 

zemědělské ,pachty viz heslo: úp r a va pac h t o v ne h o. 

úlevy viz heslo: zemědělci. " "dě1ské. 
vyrovnací řízení viz heslo: vy r o v,fl a n I z e ~ e ". v d· I s k y' ch 

. . ch,tovneho 'Pfl zeme e 
ZemědělskY pacht VIZ heslo: II por a v a p-a 

pachtech. "v' Yd"l k' úlevy) a vyrov-
podnik viz hesla: zeme~de!cl \zeme e s e 

naci řízení zemedelske. . t" Y: ekalá 
'k ,v, ůstku ho-dnoty sou ez n . 

Zeměměřič viz hesla: dav a z p"rI: M ~Y'. půs~bilost ke sporu 
Zemská gobellnová škola ve Valas5Ikem eZ~llCl. z 

Č. 13890. . o I 
správní komise viz hesIo: -p r o ,J e, v v u e. 

Zemský fond viz heslo: fond ze msk y. t 
. ktorát viz heslo-: dávka z přírůstku hodno vy· 

- mspe • • . á k on (§ 78 smon zák.). 
Zfalšování směnky viz heslo: "8 m e n e cny z . . 
Zhodnocení viz heslo: měn ,a. 
Zhýcalý život viz 'heslo: r o z I II k a. b v 'k) . 
Zisk ušlý viz heslo: náhrada škody (§ v

1293 ~ ,c'uz:~ání otcovstvL 
Zjištění otcovství viz hesla: o tec ,n e m a,n z e I s y, " 

_ skutkové či právní posouzení viz heslo: otazka pravn
l
,· k' 

vels'ký důkaz zna_ ec- y. 
Zkouška krve viz hesla: -o tec :ll e man z . " 
Zkrácení povinného dílu viz heslo: díl pOVInny. ,. n' (pachtnvrní). 

1 .. . té~ heslo' s m I o u v a ·n a Je m 1 
- přes pO OVlC1 -ceny :IZ z ,': dle § 934 obč. zák. není důvodná, 
_ _ pod m í ,n k y: zalo:b~ (~a'3'-'t~a) ťe~to p'achtýř již sklidil užitky z pach

nelze-~i již -obnovl!l J~uvo nt,~ ,av, v č 2312 4748. 
tovanych .p~ozemkll c: h13473, t~r,ge~,í~ ned~znal újmu na nároku podle 
pokud kupdel ,auta Je o upo re 
§ 934 ohč. zák č. 14060. h d 1" f v řízení o úpravě ,pachtovného 
_přípustnost: ne1ze,s~ o ov,oavya\4543 
podle vládního na\řiz~m ~'t ~~/1r~3b ~': ,flepr~jevH-li kupítel, ,domáhají~í 
po'kud lze vyhoo

ve 1 4 bč zák a vrácení kup nI ceny, vy
se zrušení koupě ~ ~~vodu § 93 <: . ale tllké to neodpíral, nemá to 
SIOW1ě 'ochotu vratI,tI" ~o~'Pen~~, yei~st 'je-li ž,alobní nárok odůvodněn, 
to v zápětí zamít~,~tI za -o l', 'C:YI r~tlího' nároku proti tomu, že kupitel 
pmdatele odsoudItI k pj,n~m ~ za ~60' mv č 16920. 
zároveň vrátí kou'Pe~ou v~,c" c'" 1 , h~l: svém'u otci (manželu zustavi
jediná zákonná dedH;k.a, )e,z pr~nec.: e na .pozustalostn-ích nemovitostech 
telči'nu) poz~stal~stm lme!I! ~ay~tk~ 'Iest opráivněna se domáhati zru-
zajistí pro nt urcltou penez,nt c , . . "15'770 

, krácení přes POl-OVICI ceny c. . 
~~~t1~m~~,~:y ~~~~r~vati -pro z.krácení přes polovici ceny č. 15793. 
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pro zkrácení přes ,polovici ceny (§ 934 obč. zák.) 'nepřísluŠí kupujícímu 
nárok na vrácení části trhové ceny, ,neprojevil-li žarl'Ovaný nejpozději do 
konce jednání v prvé stolici sám ochotu zachovati právní jednání v plaí
no~tj a 'Vrátiti částku převyšující obecnou cenu prodané věci č. 16920. 
pro mlč e 'fl í: byla-li pachtovní smlouva llzalvřena 'na více let, počí,ná 
se promlče.nÍ 'líámitky zkráceni ipřes polovici obecné ceny již uzavřením 
pachtov,ní smlouvy č. 13473; srov. Č. 1482·3, 2813. 
promlčecí lhůta nároku na zrušení kupní smlourvy pro zkrácení přes 
polovinu obecné ceny se poNná drnem uzavření kup-ní smlouvy; neroz
hOduje, zda prodatel prodanou věc dosud drží Č. 14823,; ,srov. Č. 2813, 
13473. 

věřitelů viz hesla: konkurs (§§ 29 a dal. konk. ř.), odpúrčÍ nárok. 
Zkušební doba viz heslo: z am ě st,n a,n ci s o u k r o m í. 

- jízda viz heslo: a II t o mobil o v Ý z á k o Tl. 

Zlatá doložka viz heslo: II ě n a. 
- - v dílčich dluhopisech viz heslo: dílčí d'luhopisy. 

Zlehčování viz hesla: n á hra d a š k o d y (§ 1330 obč. zák.), s o u těž II e k a l' ft 
(§ 10 zák. p.n. s.). 

Zma'ření výminky viz heslo: v Ý II i n k a. 
Zmatečnost,Jzmatek) viz též heslo: zpťisob.ilost ke sporu. 

exekučního řízení vjz níž e. 
v k-onkursním řízení viz té,ž heslo: knnkurs (§§ 8, 69 konk. ř.). 

není zmateč'nosti, -rozhodlo-li o ná'vrhu na složení soudu podle § 1425 
obč. zák. procesní oddělení soudu, niko;}iv oddělení nesporné Č. 14162. 
zmatečnost o d v o '1 aJ c í II o říz e tl} í i rozsudku, bylo-li po předchozím 
přewšení pokračováno ve sporu, ačkoli ,byl zaža'lovaný nárok v kon
kursu přihlášen a zjištěn č. 15463; srov. Č. 14374. 
k otázce :přípustnosti novot v dovolacím řízení (§ 504, odst. 2 c. ř. s.) 
č.~',15830, 1656l. 
§ 42 j. n.: § 406 c. ř. s. neplatí pro případy t. zv. absolutní nepřísluš
nosti ('nepHpustnosti ,pořadu práva) č. 14377; stejně Č. 11105; opač-ně 
Č. 12526. 
vyg,love,nÍ zmatečnosti řízení a odmítnutí žaloby k návrhu mi-nisterstva 
spravedlnosti, ježto byl spor veden jen na oko Č. 14445. 
povoJil-li tuzemský soud rozvod od stolu a lože a potom podle '§ 15 
rozl zák. jeho přeměnu v rozluku, ačkoH šlo '0 polské státní příslušníky, 
jest vys'lovlfi podle § 42, odst. 2 j. n. zmatečnost nejen rozvodového, 
ale j rozlukového řízení, třebas co do tohoto řízení, bylo tu závazné 
usnesení soudní, jímž 'bylo uznáno na příslušnost tuzemského soud
nictvÍ Č. 14744; s.mv. Č. 9489' (plen. roz.11.). 
§ 7: ,byla-li žaloba pod<i'na na ,neexistující ·osobu, jde o zmatečnost 
podle § 7 c. ř. s., jež se rovná co' do podmínek a účinku zmateéním 
důvodům uvedeným. v § 477 c. ,ř. s. pro obor odvolacího řízeni 
Č. 14139; srov. Č. 12440. 
zmatečnost rozsudku, vydaného proti pozůstalosti podle žaloby podané 
na pozÍl.stalost :p 'Ů jejím pravoplatném odevzdání dědicům Č. 15837,; 
srov. Č. 4076, 9282, 12665, 16408. 
jestliže má projedná:ní pozůstalosti příslušným rakouským soudem účinky 
i pro mo'vitý majetek zůsta'VHelův jsoucí v tuzemsku a pozůstalost po 
rakouském státním občanu byla žalována před československým sou
dem po vydání odevzdad Hstiny rakous'kým soudem, je řízení zma
tečné č. 16408; sro'!. Č. 15837. 
§ 477 c. ř. s.: nevypořádal-li se odvolací soud neprávem s námitkou 
nepřípustnosti odvolání vz·nesenou odvolatelovým odpůrcem v odvola
cím sdělení a neodmítl-li' odvo:lání, ný:brž pominuv tuto námitku, věcně 
vyUdil odvolání, ač šlo již jen o věc nepatrnou, rnejde o žádný z dú-
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y . Y sn' brž o vadnost odvolacího ří-
vodů zmatecnost! podle § 477 c; C a "ra~ti nebyla-Ii vytýkána dovola
zení, kterou dovolací soud nem~~~ ~. Pprávo' uplatňovati dovolací důvody 
telem' odpůrci dovolatelovu nepns USl . 
§ 503' c. ř. s. Č. 13~18. ,Y d Y'hlédnouti i k nevytýka,né zmatečnostI, 
dovolacímu soudu l~st ~ ura u ,pn 'h soudu Č, 13458. 
která se sběhla v nzem u -pracovm o 
• . t'Y hl' vyloučení soudce. 
c. 1 ViZ ez es ,o '. hodování obča'nského sporu 
nejde o zmatečnost, Y zúč~st~i:I-!i ~~es~~fm řízení, vedeném .proti jedné 
soudce, který ~yl v p,redC~azeJl~lmt u.p c e m, třebas by·l výsledek trest
ze stran rozepre, statnlm zas Y v," č 16772' srov. č. 12,116. 
ního řízení pro rozhodnuti spnruy p;edu.r~ul~cl z6častnU:n se rozhodn,utí 
jde o zmatečnost podle ~ ~7.' c.) sC·k~,~cip.ientem zastupujícím prav
soudce příbuzný (~ 20,~. JtV~bas druhá strana o příbuzenském . .po
ního zástupce jedne ze s ran, r i ve smyslU § 20, Č. 2 J. n. 
měru věděla a nic nenamítala; »osobam« Y i i zástupci zmocněncfi 
jsou nejen strany samy, ale i jejich zmOcnenc . 
č.16871. . nich soudů viz heslo: praco vn

! 
Č. 2: obsazenI prac ov 

soudy. y' 'tviz heslo: příslušnost podle § 7 a) 
samosoudce Cl sena . 
j fl Y, nenařídil-li soud prvé stolice, 
j~st zmatkem podle § 477, č'3 2 ~ r ;., c ř s když došly protokoly 
skončiv jed~ní PO?!f, §; ~~ ,~tp'~ed zrněněný~ senátem podle § 41y~' 
o výslechu svedků, u nI]e na Y . ém sezení usnesl na rozsudku s pn
odst. 2 c. ř. s., ~ýb:ž se vo~eve~~i~častnil jednání ,předcházejícího. roz
hráním soudce, lenz se Vll' ec 
sudku č. 13321.. Y 2 ř s rozhodl-li samosoudce o ~a
jde o zmatelČ'nost podle § 47,7, c. d Ci "h~' soudu ,ve věcech pracovmch 
lobě pro zmatečnost, podane, II o 'va aCl Y .. 
Č, 13484. y 1 'k odvolacího řízení Inezakládá zmatecnosL 
změna v osobe soudce al a za 
Č. 14931. Y' Y' ' dl § 193 c. ř. IS. rozsudek jiný v soudce, 
vydal,..li po skOfl:Cey~1 n;e?1 po e . k odle § 477, Č. 2 c. ř. s. c. 153~4. 
než kter,Ý .t:rov~d! nzem, l~e ~tzm~;~hlto odstavce ~§ 16 nebo 32 zak. 
porušent predplSU po~lednt v ... Y 'soudu Č. 16458. 
o prac. soud. se ty.ka o ~ s a z e nI .. " 'll • t ' racovníh,o soudu 'HyebŮ', o~~ 
jde o zmatečnost, .ne:byl-1I r.ozhodUJ~C~ s:lo~ef z přísedícíoh, kterí naleZl 
volacího soud~ -ye Y~cechkdPr~c~yv~~kovéhO nebylo, aspoň k podobnému 
k témuž povolam, anebo, yyz 
povolání jako jsOU strany ~ 1~5~ o vol a c í stí ž n o s t podle § 528 
Č. 3 viz též judi.kat~'ru vU ' ~s. a. . 
c. ř. s. (v otázce pn-Sllu-snoS:1). y 'estliže odvolací soud potvrdiv 
nejde o zmatečnost § 477, c. 3 .~. ~á:~v~ň opravil po formální stránc.e 
napadený roz,sudek prveho s.,.ouu J do něho poi-al i rozhodnutí o naml-
rozsudk?vý vtrok '! t?m s~e;41~~. v' ,y . 
tané vzaJemne pohledavce c. " y děnost nemohl prihhzeh 
odmítl-li od,:o'lací souyd odvO~~l sg~'dU ~~~é stolic~ (krajské;ho vs~ud~! 
z úřední mOCI k tomu, ze roZSil tY' 'ežto byla založena vy.lucna pn-: 
i s předchozím řízením byl zrna ,~cny, J teč.nosti nemůže přihlížeti ani 
slušnost pl'acovniho so,~dil; k k te o zd

rna 
odmítacího usnesení odvolacího 

nejvyšší soud, rozhodUje o re ursu o 
soudu Č. 14745. ,y . .. ravO latný svůj rozsudek y n<;t 
procesní soud není opr~v,nen PJoh~~~tI;p~ 'Prá~ní moci, za zmate cny 
základě návrhu .ža1<:vaneho, goč a~.:s38. 
z důvodu § 6 zak. c. 70(189 " vláštního a výjime,č.riého a .nelze je 
předpisy § 83 b) j. n. ISl?;1fy~a:~ '~a jiné spory č. 14929. 
.extensivním výkladem rozSIf' v 
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Č. 4 viz též heslo: d o r II Č e fl í 
k důkazu o dŮ'vodu zmatečnosti podle J;! 477 Č 4 c ř s I 
strany dovolávaf k t Y t' v ~ ,. ••• mo lDU se r . . . I S II oeonos! neprednesenýc"h v řízeni před prvou sto-
3Ci, byl-li o TIlch odpurce vcas zpraven (§ 467 Č. 4 a c 468 c v s) 
c. 16561; srov. Č. 15830. ". r. . 

t
ko ... nání ,roku v .ne.feriálních sporech o soudních .prázdninách není zma-
eCHoSŤ! podle § 477 Č 4 c ř s' 'd . v , v • .. 'h H ,. V ". ..., Jelen o porusem 'predplsu upra-

§vul~C~ o :IZefl1! jez bylO' zhojeno tím, že nebyla učirněna výtka podle 
c. f. S. c. 13435. 

n~.byl:~i ,:edlejší intervenient, jenž neměl postavení společníka v roze
Pfl

d
, pnbran k hlavnímu řízeni, nejde o zmatečnost ny',brž J' en o formální 

va II Č. 13730. ' 

ne?yl~-Ii O'bsHka ~ odvolacímu ličení doručena plnou mocí vykázanému 
p~a~~u~u zá.~uPcl strany, nýbrž advokátní komorou určenému zástupci 
c u y~ , noe} e. ~ zmatek podle § 477, č. 4 c. f. s., h I-Ii soudem u 
ntoveny ~?usobliy právní zástupce skutečně před odvKlacím soudemst:~ 
s ·rany p!ltomen a projedná'vaJ Č. 13850. 
byl-Ii v zalobě udán žalovan' ., d' dl' 
byla-li mu žaloba: řádně dor Yv ~a, .ncte POl e .1,ména, zaměstnání i bydJ.iště, 
k' u-cena . o v astmch rukou dostavil-Ji. Se včas 
v prv'lll'm~". rok~ a. 1?odal-li žalo-h.ni odpověd', v ;nilu latň.oval ž. 
~al?hba mll~e t~k~h Jen osoby téhož jména, v témže domě bYdIící

e :1: 
~~~e ZD tz~meJ~nandl, bylo o, ~é~ovoná~itce rozhodnouti fOrzsud-kem a n~bylo 
. . ~ o. uv-o u '~rohJaSIÍl nzem zmatečným č. 13910. 
nezl}ravil-~l opatrovmk o roku toho, jemuž byl podle § 116 v r 
~o;yen, 'l!~Jde .o.zmatek ·rodle § 477, Č. 4 c. ř. s. Č. '14560.

c
. r. s. us a

k~~a o kneJ ,. d~I-!1 PJocf~n,1 s-oud, ~č. chudá strana žádala o zřízení adv'o-

přes t.o, ~~P~~~l t~ ~~~;r:;' p~d~fntieJ~o~~!~g~~~ oJ~t~~~. 1°s. PJ.0~~~~~ 
~Z~~~Č'~t~~~~c1~~~~Cl~O ťízenÍ'b b

l
yIO-'1i ~.onán~ ústní Jednání odvolací bez 

v ' "nemu y a nepntomna strana .obeslána č. 15939 
zmatecnost podle § 477 č 4 v , , h .. . 
uznáním nároku n' v'.' v c. r. s. se nez OJI pouhým mimosoudním 
roku ' .. ', yrbrz Je treba, aby byla uznána nejen jsoucnost ná
t " 'v ~le t Jsoucnost (vykonatelnost (e~xekuč.ního) titulu č 15964' 

~ eJne c. 6484 Sb. n. s. a č. 5704 Ol. U. n. ř. ., . 

~~~~ ~m~1~~' byla:-li (-v pracovních věcech) doručena žaloba žalova-
, " ~ tCImu mImo- obvod procesního soudu, Ťak .Dozdě že . h 

pra':.lll., zastup:,e nemohl uvědomiti substituta v místě proces~ího sd~d~ 
obyceJ~ou post.ou; nero'Zhoduje ani že substitut mohl b ·t· 'd ' 
telegrafwky neb spěšn' d' ' , . vyl uve Dmen 
ného nebo žalovaný nio~li ~g~f:~Ťi' tnIro~:u 52. '~~~~~Í zástupce žalova-

§m~;~ jít~ .~e'n? o v!ldnost řízení, stalo-Ii se 'Vadné d~ručení ve smyslu 
, o .S • _ c. r. s.; zmatek podle § 477 'č 4 ~ , . 

~~eslání strany ve smyS'lu § 131 c, ř, s. č. 163'11. c. r. s. ma na myslt 
urední záznam o způsobu v' I" , , v. ~ 
můbže nahradi,ti ,provede:nÍ d6kva~gn~ab~~~'~Ýc~ec~t~~ea<!n{e~.nt~~m z~daníz n~~ 
50 em vyvolam by,la straně d v t" , , ' pu
č. 16324. (Jl na a moz,nost pliOlednávati před soudem 

odepřel_li ten komu může b' ť I t v d 
depsaný za doručení s' l'.Y 1, I? a ne' o~učeno,v ~~~.Jatiti poplatek pře 
přUatou zásilku II ob e ~~~?~ za~l!k,~' mus1, d9rucuJI~' ?rgán, uložiti ne
místě pošt " 'v d. . , ? ura: ~, v l!llste doruce111, nem-li v tomto 
hujíd žalo~~ma U~tsh:u t~kovem,to pnpade nemá ~loženÍ zásilky (absa-
doručen.í; jde o zmatečnost P~~~~,W~r~~~~\ na ~ostovní~ úř~dě účinek 
sudek pro Zrmešká'ní Č. 16388. 1 za ,ovanemu vydan pres to roz-

zmate.čnost řízení nepostupov I r drl' 
me~í, že advokáť zastupujÍcí ~;a~n~o~em~ela vokatském spor~l po o~·ná; 
projednal věc toliko se substitutem usta.n' pod}e. § 16q .c; r. S., nybrz 

'Ůvenym zemrelemu advoká-
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tovi podle § 28 h) adv. ř., neměl-li substitut od strany tehdy plné moci 
procesní; nezáleží na tom, že teprve později dala strana onomu sub
stitutovi procesní plnou moc Č. 16527. 
č. 5: k důkazu o důvodu zmatečnosti podle ~ 477, č. 5 c. ř. s, mohou 
se strany dovolávati skutečností, nepřednesených v řízení před prvoll 
stolicí, byI-li o nich odpůrce včas zpraven (§~ 467, Č. 4 a 468 c. ř, s,) 
Č. 16561; srov. Č. 15830. 
vyšlo-li za dovolacího řízení najevo, že jeden ze žalovaných nebyl 
řádně zastoupen počínajíc prvým rokem, a nebyl-Ii tent-o nedostatek 
v dané lhůtě ·napraven, jest stran tohoto žalovanéh-o zrušiti rozsudky 
obou nižších soudů i S předchozím řízením počínajíc prvým rokem a 
prvému soudu uložiti, aby stran tohoto žalovaného dále jednal a znovu 
rozhodl Č. 13482. 
.působnost opatrovníka, zřízeného neujaté pozůstalosti ve sporu proti ní, 
nepřestává tím, že se k pozůstalosti přihlásH dědic a že byla jeho dě
dická přihláška přijata na soud, 'nýbrž opatrovník 'zůstává zákonným 
zást~pcem pozůstalosti, dokud přihlášený dědic sám nevstoupí do sporu 
Č. 14031. 
domáhá-no-li se žalobou solidárního plnění na otci a na nezletilém sy
novi, nemúže otec zastupovati nezletilého syna v tomto sporu a jest 
dítěti ustanoviti kolisního opatrovníka; nestalo-"li se tak, jest řizení zma
tečným, počínajíc doručením žaloby č. 14170. 
byla.J]j vykázána ne p r a v á procesní plná moc, nebyla strana v řízení 
vůbe'c zastoupena a řízení to jest podle § 477, Č. 5 c. ř. s. zmatečné 
č.15033. 
řízení o žalobě proti pozůstalosti není zmatečné, byla-Ii žalovaná 'po
zůstalost zastoupena jen dědici, kteří se k pozůsralosti té přihlásili a 
jejichž dědické přihlášky byly na soud v době zahájení rozepře přijaty; 
a nikoli též dědici, u nichž nastaly uvedené předpoklady až po zahá
jení rozepře nebo o jichž děd. přihláškách nebylo do té doby rozhod
nuto Č. 15733. 
nejde o zmatečnost podle § 477, č. 5 c. ř. s., byla-li žaloba, podaná na 
osobu zbavovanou svéprávností' a zemřelou jriž před podáním žaloby, 
doručena jejímu opatrovníkovi, kteréhD pozůstalost<ní soud ihned po do
ručení žaloby ustanovil též opatrov,níkem pozClstalosti po, zemřelém opa
tro'Vanci a s nímž bY'1 pak spor projednán, třebas za sporu byla pozů
stalost odevzdána dědicům Č, 15809. 
o Skutkových okolnostech, jimiž jest v dovolání doUčována nepříčetnost 
procesní strany, jsou dovoleny novoty a lze o nich provésti dCtkazy 
podle ~ 509 c. ř. s. Č. 15830. 
odvolací soud není oprávněn ihned z úřadu rozsudek a předchozí řízení 
zrušiti pro zmate.čnost podle § 477, č. 5 c. ř. s., nýbrž jest povinen, aby 
dříve zj,isHl, zda žalobce byl již v do,bě podání žaloby a !podpisu plné 
mod duševně chorý a zda nebyl s to, aby své věci samostatně obsta
rával, a zjistil-li to, pokusiti se o nápravu nedostatku zákonného za
stoupení dotazem u zákonného zástupce žalobci ustanoveného, schva
luje-li podání žaloby a vystavení plné moci a další vedení sporu; ne
schválil-li zákůuný ·zástupce podání žaloby, jest ža:lobu odmítnouti; 
.schválil-li podání žaIoby a udělení plné moci, bylo by odvolání věcně 
vyříditi; schválil-Ii jen podání ža-loby, nikoliv však i uděle·ní plné mod 
ani dosavadní vedení sporu, bylo by rozsudek i řízení jemu předchá
zející zrušiti pro zmatečn.ost, p06najíc doručením obsílky k prvnímu 
roku, a vrátiti věc prvému soudu 'k dalšímu jednání a opětnému roz
hodnutí Č. 16048. 
účinek doručení žaloby, směřující proti veřejné obchodní společnosti, 
tomu, o kom žalobce věděl, že není již veřejným společníkem, opráv
něným zastupovati žalovanou společnost, ačkoli nebyl zánik ·onoho 
oprávnění zapsán ve firemním rejstříku Č. 16561. 

Iii 
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předpisu čl. 117, odst. 2 obch. zák. není vyhověno; -nebyl-li ten, komu 
byla žaloba doručena, ve skutečnosN veřejným společ,níkem, opráv
něným k jejímu zastupování" a véděl-li odpárce o 'Pravém stavu věci 
č. 16561. 
byl-Ii advokát zastupující stranu ve sporu suspendován (§§ 12 c) a 17 
adv. disc. statutu), nelze mu s účinkem pro stranu doručiti soudní roz
hodnutí Č. 16569. 
pokud je, nenabyly-li osoby oprávněné zastupovati firmu vědomosti 
o žalobě, řízení ,provedené o žalobě zmatečné č. 16694. 
nejde o zm?tečnost pOdle §§ 477, Č. 5, 529, Č. 2 c. ř. s., byla-li strallla 
zastoupena adv,okátem, kterého k tomu platně z.mocnila, třebas bez pi
semné plné moci Č. 16991. 
č. 6 viz též judikaturu II hesla: .p o řad p r á v a. 
skutečnost, že již pro pohledávku. zajiště-nou exekuóním zástavním prá
vem na nemovitosti, která proti dnvějšímu vlastníku, proti němuž pro ni 
byl získán exekuóní titul a vymoženo e:xekuční zástavní právo před pře
vodem vlastnictví y. knihách, jest podána proti .pozdějŠímu vlastníku 
žaloba hypotekární, neoduvodňuje námitku nepřípustnosti pořadu práva, 
nýbrž toliko hmotněprávní námitku, že jde o žalobu zbytečnou pro ne
dostatek potřeby právní ochrany č. 16012; srov. Č. 12703. 
podal-Ii věřitel, nedbaje ustanovení § 6 a §§ 103 a násl. konk. ř. č. 337/ 
1914, po zahájení konkursního řízení -o konkursní pohledávku žaIobu na 
úpadce a bylo-li o této žalobě zahájeno pwcesní řízení, je celé toto 
řízení stiženo zmatečností podle § 477, č. 6 c. ř. S'J ,která nebyla na
pfa'vena tím, že konkursní správce vstoupil do sporu a -že celé 'řízení 
bylo provedeno s ním a rozsudky byly vydány .proti němu Č. 13478; 
srov. Č. 2327. 
o při~náni, odepření nebo zastavení podpory v nezaměstnanosti i stát
ního příspěvku rozhoduje výbor odborové organisace č. 15005. 
spomé řízení ve věcech nájemních lze za1hájiti jen tehdy, byla-li 
tu výpověď z nájmu; nebylo-li jí, 'Uut-no ,odmítnouti podané námitky a 
zrušiti provedené řízení pro zmatečnost podle § 477, Č. ti c. ř. s.; byly-U 
podané námitky zase 'Vzaty zpět, zruší se jen provedené řízení č. 15074; 
srov. Č. 7645, 15232. 
zmatečnost soudního :rozhodnutí o kárném ,nálezu vydaném podle zák. 
č. 147/1933; takový ,nález ne muže soud přezkoumat ani po formální, 
ani po materiální stránce č. 15144. 
zmatečnost o ci vol a c í h ,o _ř Í ze iI1 í i rozsudku, bylo-li po předchozím 
přerušení pokračováno ve sporu, ačkoli ;byl zažalovaný nárok v kon
kursu přihlášen a zjištěn č. 15463. 
·námitkou nepř1pustnosti pořadu práva se dovol:ací soud nemůže zabývati, 
j-estliže soud plvé stolice zamítl řečenou námitku, opřenou nahyv-atelem 
zbytkového statku žalovaným o zaplacení nákladů vynaložených pach
týřem na úrodu a stavehni investice o to, že jde -o nárok ,podle §§ 43, 
44 a) náhr. zák., a žalovaný v odvolání vytýkal jen to, že by náhradu 
mohJ požadovati jen S. P. 10. administrativně, aniž ,na'padl- zároveň 
výtkou zmatečnosti (§ 477, Č. 6 c. ř. s.) usnesení to pojaté .do -roz
sudkil i v pří6ně pořadu práva Č. 15871. 
žalobce musí v řízení :O zápůrčí žalobě udati, jak veliká a která část 
sousedního pozemku patří k jeho pozemkU'; nemťíže-li tak učiniti, jde 
o sporné a neznatelné hranice (§§ 850 a da1lší obč. zák.) a jest zápůrčí 
žalobu odmítnouti pr:o nepřípustnost pořadu ,práva č. 16556. 
zmatečnost řízení, rozhodl-li soud o ,náhradě .útrat zastupování ve správ
ním řízení Č. 16674. 
ked' holo v nespornom pokračovaní rozhodnuté o ve ci, o ktorej mala 
byť podl'a zákona rozhodnuté 'V pokračovaní sporom, po prá-vnej moci 
rozhodnutia túto zmato-čnosť nemožno už napravH' č. 16745. 
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6 y nahrazuje jednací protukol 
Č. 8: POkll!! zápisek podle § 2 5 c. r. s. 
Č. 14795; srov. Č. 9531,. 11

d
208. tečnosti Č 14164' sroV. Č. 2335, 2362, 

č. 9: podstata tohoto duvo, II zrna . J 

4418. •.•. 416 ř s. ani o zmatek podle § 477,. č: 9 
nejde o pOruS€'~l predpl~u § ě oC~su·dek (-výrok) jiného znění, nez jak 
c. ř. s., vydal-lI soud pl~~rn1] r atrnou nesprávnost výrOku rozsudku 
byl ústně 'P~~hlá~en, jesthdze ~lObO r dodatečně v písemném vyhotovení 
úst-ně prohlaseneho a_va a a y a 
rozsudku napravena c. 14357. .. č měl rozhodnouti rozsudkem 
rozhodl-li soud rozsudkem pro uznan!, !l v 14583 
kontradiktorním, Jest roy~sudek z:n~~~~~y Cřízení n'emá soud předbíhat~ 
při zkoum,ání ot51z:ky pr!pustn~s,t~ati se 1 její duvodností a rozhod~out! 
rozhodnutI ve vV~Cl sa!lle. a tť~ Y šak tak přes to učinil, nemá nespravny 
o nároku ve veCI s.a~e.; Jes lZ~ v t .eho rozsudku podle ~ 477, c. 9 c: 
postup soudu v zapett zn:atecnos. ] v • řešiti otázku přípustnostI 
ř. s, nýbrž vyŠ~í. soud lest, °S::;~e:m:~::;ícím rozsudkem omezujícím 
obnovy a nahradIlI pochybeny Vb· 16635' srov. Č 16315, 16369. 

y y". přÍlpustnosŤl o novy c. , 
se správne na resem . 1 v dražena a přiklepnuta, 

exekučního řízení: skutečnost, že ~lerry.o~~~~c~~~dleY §. 39, č. 6 ex. ř., pode
ač nebyl vyříze~.n,ávrhv?a zrusem 'Illezho·itelným zmatkem podle ~ 4.17 

psa:ný i vy.máha]lCIITI yerttele"m, ~e~l 'bYlO] .přihlíž.eti z úřadu v ykazdem 
c. ř. s. a § 78 ex. f.,. k n~muz . Y 'vrhu řed početím draz.by vy
abdobí řízení~ nebylo-ll zr~s~v!l-c~:~l;: nelz~ j,iž účinky příklepu na
hověno a udělen-II pr~v<;p a?e ',1" 33S9 
praviti zrušením e:xekucn!h~, ~lzen~i~~lé11O n~brání tomu, aby se nebylo 
prohlášení konkur~u :na l.mem po dd "Jené uspokojení návrhem na' p~vo:
domáháno uspokoJem pr.ava

l
. na o ,1' e správci úpadkové ,podstaty, nybrz 

Jení exekuce řizeným .filko, IV pro 1 

proti povinnému č. 13747. " . " v hlášeno a v exekučním .ná:rrh~ 
bylo-li prohlášení konku~s1!. verei~~huYnebylo také uvedeno, že p~~mny 
výstov-ně _uvedeno, nevadl, ze v;fl em úpadkové ,podstaty, a -nemuze to 
jest v té ,p-říčině zastoupe,n spravc" 13747 
býti důvodem k zamítnuÍl navrhu c. ,ohlÁšení úpadku 'na jmění dluž
ani povolení, ani vj~on ?-eku~e lIe° /:dnati buď rekursem proti ,p-ova~ 
nÍ'kovo není zmatec.ne; naprav " ) xekuce již provedené podle § 39, 
.Jení e:xekuce nebo ná~r~em ,r;adz,ruse;!upe.em podle druhého odstavce § 39 
č. 2 ex. ř., po případe I z ura u po ' 
ex. ř. Č. 13913. ,y ·'cí že prý nezákonným postupem 
rekurs (dov,olací rekurs), up~atnup ~stupce stěžovatelfiv o rozvrhovém 
rozvrhového :sou~u pe~byl za ~~n~ ~~hoto důvodu neprávem ?-sta~lOv~~ 
roku zpraven, .nybr,;;, z; b~l mu 'b la odňata mož.nost projednavaÍl v,n
opatrovník k čmu, Cll11;Z -1~~y . Yl1etvrdí-li stěžovatel, že napadenym 
zení rozvrhovém, ne?l pnpu~tny~u řikázáno na jeho knihovní poh~e
rozvrhovým usn~semm ~~by o, ,P, ostupu řízení podle zák~na me!o 
dávku tolik, kohk mu .pn spravn~ym. P ,o tom jaký význam mela vyty-
býti přikázáno, ~ vůbec se,ne~~nu1e 13995.' , 
kaná 'vada pro Jeho hmotne zatmY4 . • s byl"li o termínu nuceneho 

, t' odle § 477 c c. r. ., • . • . .není zmatec-nos 1 p _ . ' . . , ,sobně tť 'ne vykáz-a:ny pravm za-
prodeje sv~šk~ uv~doměn povmny o ' 
stupce povtnneho c. 1433,S.. . " movitostí v místním časopise, ne
dal-li exekuční soud ':,yhlaslt,l t?raz~~. den než který -byl (byť chybně) 
muže se dražba platne proves.1 v l" y .'" 14779 

. d d "by v řečeném casoplse C.' " 'k 
udán Jako en raz 'J' " e,x,ekuce doručeno- dluZllI u, 
nebylo-li usnesení o .P?v.Ql~ní, mobl ar~! b 1 učiněn pokus o zabave-ní 
nýbrž jiné osobě ste]neho Jme?a, '!" 1l1\ doručením povolujícího usne
svršků jest celé exekuč~í řízenl!.,poc,tnallnifesta,ční třebaže bylo již proti 
sení z'matečné, a to číta1e v to- r~zen~ ~~ , , 
dluŽníku pravoplatně zavedeno ,co bO :J. 57 
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~olld~e ř~dící ?ražbu j~t vyloučen z výkonu soudcovského úřadu) zú
cast~Iia-h se Jeho n:anz,elk~, dražby ja~o podatelka; jak dražební rok, 
tak 1 usneselll o udelem pnklepu manzeIce soudcově v tomto případě 
jsou zmatečné č. 15161. 
nicotnost. e:ceku:e P?vo!ené bez exekučního titulu lze přivésti vždy 
k platnosti, 1 kdyz povmny nepodal,rekurs do povolení exekuce Č. 15394. 
zmatečnost -exekučního řízení, opomine-li soud doručiti ministerstvu so
ciální péče do rukou finanční prokuratury usnesení o povolení exekuce 
nu.ceným zřízením zástavního práva na nemovitosti zatížené zákazem 
z~l~ení a zatížení ve prospěch československého státu (správy sociální 
pece) podle § 60 vlád. nař. Č. 191j1921 o stavebním ruchu Č. 15692. 
hypotekární :,ě!itelé jsou oprávněni podati rekurs proti udělení příklepu 
tehdy, bylo-ll 11m znemožněno zúčastniti se dražebního roku nezákon
ným postupem soudu č. 16499. 
'poku~ hy.potekárním věřitelům nebylo znemož·něno zúčastniti se dra
zeblllho roku, přesto, že soudní místnost, v níž se konal d.ražební rok 
,byla, v dražehní vyhlášce Označena nesprá'vně Č. 16499, ' 
v .exek~lční vě,:i, v níž zakročil berní úřad jako zástupce vymáhajídho 
sta tu, Jest Dbsllku k rozvrhovému roku j rozIukové usnesení doručiti 
též berním~v?řa.du, i když ~e st~Io jejich doručení finanční prokuratuře; 
postup vysslho soudu, vYJde-li tato vada teprve 'V rekursním řízení 
č. 16970; srov. Č. 3616, 11693. 
v nesporném řízení viz heslo: nesplQ,rné řízení (§ 41 nesp zák 
č. 100}1931). . . 

v k?nkt1rsn1~ ~íze~í.:. nesouhlasí-li úpadce s prohlášením konkursu 
hlt;'9IC :na to, ze Je ve~IteJova pohledávka zaplacena, jest usnesení .o pro
hlasem konkursu k ,navrhli onoho věřitele odůvodniti jinak jde ,o zma-
tečnost ,č. 14886. ' 

Zmenšená vyhlídka na sňatek viz heslo: n á hra d a š k o d Y (§ 1328 obč. zák.). 
Zmenšení ceny viz heslo: s p ,r á v a pro vad y (§ 932 ,dbč. zák.). 
Zmeškání viz hesLa: advokát, navrácení v předešlý stav, rozsu

dek pro zmeškání. 
Z~ěna firmy viz hesla: f jr m a, rej s t 'ř í k o v Ý s o u d. 

měny (valuty) v.iz -heslo: mě II a. 

poměrů viz hesla: dolož k a c I a u '8 u 1 are b'li S s.i c s t a n t i b u s, II e-
m o Ž ll' Ol s t pln ě -TI. í, .s mír, v Ý ž i v·n é. 

pořadí poznámek v'Íz heslo: k'nihovni poznámka pořadí. 
stanov družstva viz heslo: s p o leč e n s t v o. 
úrokových sazeb 'viz heslo: úro k y (s a z by). 

v obsazení sOUd~ viz judikaturu II hesel: d o vol á:Jl í (§ 503, č. 2 c. ř. s.), 
p,raco~nI s<:udy, r'ozsudek (§ 412 c. ř. s.), zmateč'nost 
(§ 477, c. 2 c. r. s.). 

výživného viz heslo: -v Ý ž i v n é. 

žaloby (§ 235 c. ř. 5.) viz též hesla: o b TI ,o vař í z e n í, o mez e níž a
I o h y, r o z s ude k díl č í. 
projednáno-li pro změnu v soudcově osobě před novým soudem znovu 
maj~, ,~1:?, je,~tnání před ním platnost nejen dosavadní prohlášení stra'~ 
v dnve)SIIT~)ed~lání, ~le. i v -příČ'ině o p o m i TI II t é h o prohlášení v do
sav.ad~lll~ nze,m, tudlZ 1 potud, pokud nebyla vznesena námitka proti 
zmene zalobmho důvodu č. 13619. 

~ rl y jde, p.o pří 'p- a ~ ě n e jde o z II ě n II žalob y: nejde o změnu 
za!o~y, domah':.110~h mlsto zaplacení kupní ceny v K zaplacení v cizí 
I?y~ne s alternattvmlTI zmocněním k zaplacení v K č. 13793; srov. č. 4400. 
~cmek konkursu na spor hledíc na žal.obní žádost č. 14639; srov. 
c. 10292, 4548. 
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jde o změnu žaloby, vyvozuje-li se žalobni -nárok n~ ,:př,::dčas~é, zrušey~í 
pachtovní smlouvy podle -§ 1118 obč. z:ák. ze zna~ne skodhve~o UZ1-
vání hospodářství a později při ústním lednání ta:ke z nepla-cem pach
tovného č. 14723. ., . .• • I • • 
pokud .nejde o změnu žalobní,!Io -dUVOy~.u. podradIl-1l zalobce }a ~obnl ~a
rok pOvodně pod § 258 ex. T., pozde11 v~ak pod § 37 ~. r. ~. 1532~. 
v žalobě o obnovu podle § 530t č. 7 c. r.~ s. nelze uplatno:rah skutec
nosti, které znamenaji změnu žalobního duvodu; pokud nejde o tako-
véto skutečnosti Č. 16107. . .• 
jde jen o doplnění nedostatečného skutkovéh~ ~vrzent, uved,l-lt zaJ.obc~ 
k původnímu žalobnímu t~rzť;ní - y neobSa~UJ1~ImUy skutko,ve okoln?stl, 
z nichž lze souditi na pravllI pomer, z nehoz za:za!o:rana po~leda,v-k~ 
vznikla - nové skutkové tvrzení jako podklad pro zaver, o jaky pravm 
poměr jde Č. 16404. 
pří P u s t II o s t, .p o pří pa d ě n e pří .p u s t n .o s t (§, 2?'?, odst. 1 
c. ř. 5.) viz též rozh. Č. 17134 u hes~a: r o z s U.'~ e k dll c 1. . ,y 
povinný,,;)uůže za podmínek § 235 c. r. s. upl~t~IÍl za.ys~o!U j skutec
nosti zrušující nárok, které se vyskytly po podam 0posfcm zaloby (§ 35 
ex. ř.) Č. 13179; srov .. če 10872... • . . • ••. 
zda .projednání PŮVOdlll zaloby pnsluselo samos~uacl" kdezto z~~nene 
žaloby senátu, jest -otázka obsazení soudu. iktera nem rozhoduJICI pro 
nepřípustnost změny žaloby č. 13351. y .. y' 
pod pojem změny žaloby podle § 235 c. ř. s,. ?eJ.ze po.dr~dltt. pnpad, kde 
žalobce k původnímu žalob-nímu nároku phclepu)e, pny ·narok ~~ za
kladě jiného právního důvodu; návrh k tomu cehcI .lest pro nepn-pust
nost odmítnouti Č. 13521; srov. č. 8811. 17134. 
smluvce, který podal žalobu o splnění smlouvy, ~eni opráv~,ěn, ab,Y 
po zahájení sporu prohlásil, že od smlouVJ! uS,tupuje, ~ aby zadal 1!.a: 
hradu škody pro nesplnění podle § 920 obc. zak., ledyaz-~ by se spInem 
podle smlouvy stalo prodlením druhé strany nemozmym neb hospo-
dářsky pro žalobce bezcenným č. 13822. . 
pokud se musí -odvolací soud zabývati ot~zkou.' .zd~ jde o př!'Pu~tnou 
změnu žalobu, ač nebyla vznesena y prve ~tOhy~l v~tkaj porusII-h yod
volací soud tuto svou pO'Vi11'nost •. neJde o vad~ nzem ~podl: § 503, c. 2 
c. ř. s., nýbrž o r,ozpor se spisy :podle- § 5?3, -Co 3 yC. ,r.y.~., ,co 13~94: y 

s u b jek t i v .ll í z ID ě n a žalob y: j-de len IQ preSnejSI oznacem za
lované strany ni'koliv o změnu žaloby podle § 235 C. ř. s., aneb o vstup
nové strany do sporu (§§ 23, 234 c. ř. s.),ypr?hlá~í-1i žal0l?ce ve ~poru 
beze změnv skutkového podkladu žaloby, ze zaluJ~ yedle ~alov.ane ve
rejné obchódní spO'lečnosti ,i její~o v,eřejného spole'~mk~, 'a lde-lt v o. d,luh 
veřejné společnosti obchodní, mkohv o sou-kro my . zavazek verejneho 
společníka Č. 14155; srov. Č. 9938, 11239, 8774, 7781, 2825. 
nejde c změnu žaloby, nýbrž o vstup .iinéyho, p~áv~ího .po~dmě~u d.o 
sporu, podal-li tichý spol~čník ~alobu o zruse~I tlche spolec~osh nel: 
prve na veřejnou obchodm :spolecnost a !lav-r~l-lt teprve ~ nánutc~ ~e~o 
statku pasivního opr~v.nětn.í k ž.~lob,ě. z?1enu, z~loby .ta;k, ze na 'I?lste z~
lované veřejné spolecnostJ maJ! by tl zalovam vereJll1 obchodm spoler
.oícl osobně č. 16300j srov. Č. 14155, 8399. 
pf í s 1 u Š TI o s t: žádá-li žalobce za ,sporu místo pŮVOdně žá~a:n"ého 
plnění interese nej-de o změnu žaloby v pravém smyslu a ne~latt pred .. 
pis § 235, od~t. 1 c. - ř. s. o vyloučení příslušnosti procesmho soudu 
č. 13186; srav. č. 13020. 
z 'n ač n é z tíž e n í (§ 235, odst. 3 c. ř. 5.): pro řešeni v o~ázky, ~-da 
jest se obávati při změně žaloby určovací v žal~bu o pln~lll zTIačn~?~ 
ztížení nebo průtahu jednání (§ 235, odst. 3 c. r. s.), nem rpzhod,~JJCl 
jen to že žalobní žádost určovaCÍ je pro nedostatek práVlJ11ho zajmu 
na zj-iŠtění zralá k r:ozhodnutí Č. 15815; srny. Č. 11670, 7703, 6712, 7017. 
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r o z ,š í ř e II í ž a lob y (§ 235, odst. 4 c. ř. s.) viz též razh, Č. 17134 
u hesla: rozsudek dílčí (§ 391 c. ř. s.). 
~1TIěna žaloby určovací v žalobu o plnění beze změny právního důvodu 
lest -rozšíření žaloby, nikoliv jen změnou žádaného předmětu podle 
§ 235, odst. 4 c. ř. s. a má tu proto význam předpis prvého odstavce 
§ 235 c. ř. s. Č. 13351; srov. č 7017. 
předpis čl. IV, odst. 2 zák. Č. 251/1934 platí i tehdy, byla-li po prvním 
le~dnu 1935 r o z š í ř e II a piívodní žaloba podaná a odpůrci doručená 
pred 1. lednem 1935 č. 14869 
i II t e r e s e viz shora rozh. č', B186. 
ú Č i H" k y: účjn'~y" zahájeného sporu '1!:astávají hledíc k nároku, o který 
byla za!oba ro:~~re~,a p,?dle § 235 c. T." s" teprve tím, že bud' žalovaný 
~ouhlasl s rozslrelll1TI zaloby, anebo ze Je soud pravoplatně připustí 
c. 14900. 
v opravném řízení viz rozl1. Č. 13917 II hesla: omezení ža
lob y. 
domáháno-li se místo původního zaplaceni v K zaplacení v cizí měně 
s alternativním zmocněním v K lze takovouto změnu žalobního, žádání 
provésti i v pzení doplňovacím,' byl-Ii rozsudek prvého soudu odvolacím 
soudem zrusen podle § 496, Č. 3, c. ř. s. Č. 13793. 
nepřípustnost změny žaloby ev doplňovacím řízení po zrušení rozsudku 
dovolacím ,soudem (§§ 496, Č. 2, 513 c. ř. s.) 'č. 15727; srov. Č. 9607, 
9649, 5868, 1436. 
OP} a y n é pro s tře d k y: jestliže procesní soud připustil osobní 
zmenu žaloby tak! aby místo zůstavitele vstoupila do sporu jeho pozů
stalost..' a odvolacl soud to potvrdil, nev010věv odvolání podanému pro 
zmatecnost (§ 477, Č. 5 c. ř. s.), není proti rozhodnutí odvolacího soudu 
další opravný prostředek (§ 528 c. ř. s.) Č. 15818. 

ZmOcněnec nepravý viz hesla: fa ISll s' pro c II r a t o rt' směn e č-n. Ý z ák o II 
(§ 103 směn. zák.). ' 
O!>cho~ní viz hesla: o b ch o d II í zás tup c e, pln á moc pre s u mp
t'lVnI. 
procesní viz hesla: a d v o kát, -p 1 nám o c s m I o II vaz moc II j. tel s k á 
pro doručování (§ 562, odst. 2 c. ř. s.) tyi~ heslo: v Ý p o věd' z 'll á jmu: 

Zmocnění viz hesla: kon-kurs, plná moc smlouva zmocnitels-ká. 
- alternatiyní viz h.esla: rozsu~e,k (§ 410 c. ř. s.), žaloba (žádost). 

k vedent sporu: 1 tehdy, byla-ll správa .pozůstalosti svěřena společně něko-
1ilra ~~ědicúl!l. ~§ 145 ;te;sp. pat.), múže pozůstalostní soud proti vůli 
mensmy udehh zmocnem k vedení sporu za pozLtstalost zbývajícím dě
dicum, jimž byla svěřena správa pozůstalosti C. 16342. 
jestliže přihlášený dědic vedl jako zástupce žalující pozi'tstalosti spo~ 
bez potř~b~é:ho zmocnění pozů,stalostního soudu a pozůstalost ta byla, 
onomu dedlel za sporu pravoplatně odevzdána, nelze již napraviti ne
dostatek uvedeného zmocnění, jest však míti za to, že dědic vstoupil 
vlastním jménem do sporu a schválil dodatečně iako universální ná 
stupce vedení sporu, dal-li svému právnímu zástupci vlastním jménem 
rn-ovou plnou moc č. 16939. 

Zmocňovací rubopis viz heslo,: smě,nečný zákon (§ 15). 
Zmocni1elská smlouva viz heslo: srn I o II vaz moc nit e 1 s k á. 
Zmrzačení viz heslo: náhrada škody (§ 1326 ohč. zák.). 
Značkový tovar viz heslo: s o u těž n e k a 1 á. 
Značkové zboží viz heslo: s ,o u těž ne k a 1 á. 
Znalec: d u k a z z k o II Š k o II k rve viz hesla' o tec ne m a 'll žel s k ý, z v Y k

los t. 
pře d m ě tzn ale c k é h Ů' d u k a z ll: k zjištění trvalých následků těles
néh~ úr,azllva s ním spojené ztráty pracovní zpllsobHosti vyžaduje se odborná 
lékarska vedomost; ,soudce, který takové odborné vědomosti .nemá, nemůže 
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tyto okoInosti zjišfovati sám Ibez Ipřibrání z-nalce lékaře č. 14786; srov. 
Č. 3607. ' 
v otázce zda určité právní jednání jest diferenčním obchodem (§§ 1270 az 
1272, obL zák.) či obchodem efektivním, jest věcí znalců oboru bankov
nictví jen to, ab'y odpověděli na od~o~·~é Qt~zky, ~aj!;í .význa~ .pro prá~ní 
kvalifikaci obchodu, t. j. aby vysvethh, v cem zaleZl ]ednothvy druh .ob
chodu za jakých podmínek a za jakým účelem se takový obchod zpravidla 
sjedn~vá a jakým způsobem bývá Hkvidová:? č. 16135.. . 'v. . • 
do jaké míry jest někdo schopen samostatne spravovat~ ~ve zalezltostr,. nent 
otázka právní, nýbrž otázka skutková, ·která musí bytr tehdy, byl-lI v vy-. 
šetřen duševní stav, z}ištěna na základě posudku znake oboru lékarstvl 
,č. 16190; srov. Č. 3607, 14786. . o •• . ' • 

z p Ů s o b pro v e den Í z n a I e c k e hod II k a z u: nejde jen .? poru~en! 
formálního předpisu, zhojitelné opominutím, výtky yo~le ~ 1,96 c. r. S'J nyJ;rz 
o vadu, která se týkala .přímo obsahoveho (vec,n~ho) ~kolu .proces~lh? 
řízení nepodal-li znalec o některých věcech vlastm svůJ posudek, ,nybrz 
odvol~ se na posudek ocLbnrníků, kteří nebyli soudem ustanoveni za znalce 
a které si sám přibral č. 13183.. . v'. ' , 
při provádění zna'leckého důkazu ve věcech reVIse druzstva Jest soud_vazaa 
zákonem- Č. 133:/1903 ř. z. a jeho prováděcín;t. nařÍzenín; č.~, 13184. • , 
z oll a' I e c 'k á 'P ř í s a'h a: slyšení znalce k clli znalecke pnsahy -mUSl byt 
p'fovedeno při roku, ·k němuž ,nutno obeslati strany Č. lv5907. v. 
vadnost -řízení, nebyl-li soudní z~alec v~bec soudem ~slysen ~ v~at ~~o pn
sahy, resp. připomenuta 'mu pnsaha Jednoll pro vzdy slozena pn roku, 
k němuž měly býti strany obeslá~y Č. 15907. .. . v' o , 

hod tl o cen í z 11 ale c k é hod II k a z u: shleda-h soud 1 'Pn ruznych po
sudcích rposudek jednoho ze dvou znalcu. z~ 'Př~sv~dčuj!ci a přikloní-li ,s~ 
k jeho posudku, je to výsledek hodnocem dukazu, lemuz nelze v dovolam 
odpo-rovati č. 13704; srov, Č. 10291. 
jest ponecháno volnému uvážení soudu, zda má býti vyžádán posudek, pa
tentního úřadu, když slyšení ,~nalci podali o patentu posudky, ktere se 
diametrálně rozcházejí č. 13704.~. ' ..,. 
soud 'není vázán znaleckým posudkem am posudkem obchodlll a Zlvno
stenské komory; to jsou jen pomůcky -pro soud, který rozhoduje samostatně 
o -povaze provozovny Č. 13960. v , . , 
v otázce přiměřenosti advokátovy -odmeny nelll ,soud vazan posudkem od
borných znalců resp. advokátní komory ,č. 16157; srov. ,č. 5427~ . 

Znalecký svědek: nejde o neúplnost o?volacího ří~ení (§ ~~O~, .. č.:, :·f· ~); nebyl~h 
připuštěn důkaz znaleckým svedkem o otaz;e, pn J.~]lmZ re~~en~ lde o za
věry učiněné na základě vědeckých p.oq;natku a o mz ,byl pnpusten ,a pro
vede-n z.nalecký důkaz j též u znalecké~o svědka jest ~lavním ob,s,:hem to, 
co postřehl svými smysly, třebas to vyzadovalo odbornych znalostI c. 16995. 

Znalečné viz heslo: stí ž n o s t. 
Znalosti odborné viz heslo: náhrada škody (§ 1299 obč. zak.). 
Znamenání firmy viz hesla: f i r m a, pro k U!, a." .' . 
Známky (zák, č. 19/1890): jest po, zákonu pnp~stne, .aby Sl p'o~n:katel dal chra-

niti značny počet z.námek, ac z TI1ch velke části nepouzlv,:. c. 135?O: ~ 
tím že si firma jejíž závody byly značného rozsahu, opatnla z'11acny pocet 
t. z'v. známek ,ďefensivních, neznemoiJnHa ještě založení ,podniků jiných pod
nikatelů v témže odvětví 'Vý'roby Č. 13550. 
šlo-li firmě o to aby chránila svou známku 'a známku spřátelené firmy před 
nedovoleným zásahem, neIze v tom, že z·nemožnil~ jiné, firmě . použí~ání 
určité známky z důvodu zásahu do svého vlastlllho znamkoveho prava, 
viděti škodu, jakou předpokládá :zákon Č. 13550. 

Znehodnocení peněz viz heslo: ID ě na. 
Znesvéprávnění viz heslo: z b a v en í s v é p rá vn o s tl. 
Znetvořeni viz heslo: náhrada škody (§ 1326 obč. zák.). 
Zneuctěni viz heslo: n á hra d a š k o d Y (§ 1328 obč, zák.). 
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Zneuži~~ by~~ hviz hesl?: s pol e č e n s t vos t a veb ,ll Í aby t o v é 
lIUUy VIZ eslo: fl r rn a. . 

Znovupodání žaloby (§ 232 "-t 3' . 
Z '" v •• '. ,Olt:j. c. r. 5.) V"IZ heslo: zahájená rozepře. 

novuzahalenl rtzem VIZ heslo: s k o II Č e n í f í z e fl í 
ZOdPOVkědnl~ redakt~r vuz hesla: n á hra d a š k o d y. (§. 1330 

a a soutež. obč, zák.), ifle~ 

Zo~yžd,:"í vi~ h:slo: náhrada škody (§ 1326 obč. zák.). 
Zp~t~nt (zp:tna) koupě viz ,níže a heslo: s m I o II v a' ,k II p.n í. 

Zpetna kOurrá~6r~~o ;Cvě:n~d k~Ul~ě p~dpOkládá, že si prodatel vyhradil smluvně 
~~eobv~t~s~ S:J.~~:~~ y d:~fj~f dnoo~:~nu~p~;1iP~~~~!f~~íre ~~~'e d~y~r;ti:irn~~i~ 
č. 13509. uvenou, po pnpade za puvodní trhovou cenu 

,~~~er ~~áreOh~ředku,~níJ .nik?Iiv o právo zpětné koupě, vymínil-Ji si pro
'est'· y, ~d~?y kupltel hodlal prodati koupenou věc třetí osobě 
J povlllen oznamltl to prodateli a ffWodati k ' 
je od něho koupil c. 13509: _ '!'~ mu Ipozem y za cenu, za niž 

,~~~št~v~'~ílfI.evlast-něnl závodního podílu společnosti s ,r. o. jest dov-a-

voli-li smluvci formu smlouvy O z ět 'k" "" . 

j~~en~nlin~~~o~~riní~~Jfedn.~~!d~~~~~;:c~~~~~v';~~~l~~):, ~~~~e p~á~~i 
'v. pravé povahy č. 15122. pe e OUPl, nybrz podle Jeho 

ucm~o:~ ~~~s~~~~t!:ll ~ ~~. ,č. 67/193'1 viz hesla: k O.fl k II r s, od p ů r č í 
zákon č. 128/1924 se n'evztahllje ' ,., , 
~,~~t~řSkt ~áložn~, je'St:i~.e vzn~k:a n&e~~l~~o~~~l~Já~~~)Y.~~e~~:~~í ú~~~= 

, 1 a ., yva za jeho UC'lllinostI Jen uznána č 13301 
vlad. nar. c. 156/1927 č. 13942. .. 

'~:~~'~_~u o~~fa~;~ č. ~~9~~, j!mž, byla '~hůta jednoho- 'roku, stanovená 
uplynula-li, již lhůta § podle xpů~;d~~dlouz:n~ ~a ~évha roky, nelze užiti, 
e15· ř .. v době nabytí účiifll1O'sti zákon'~ J.n~n/\93r3u' ,c' °13106d3stavce § 256 
predpIs § 2 č 20 'k ' 3 .. 

,-zák o -och; ~.. ~za. c. 2/1934, pokud jim byl zrušen předpis § 25 
zák~n nabude' ~bn~0:tij~9~~ ? p~~e~uv~en~ řÍďení, dPůsobíHihn~d, jakmile 
§§ 4 a 8 odst 2 4: I'd ~ v npa y osu nevynzene č. 13707. 
Č. 14961.' . a v <ll • nar. c. 78/1934 mají zpětnou účinn-ost 

zákaz vydaný v § 4 vlád na' , 89/1935 . 
služební poměry' založené 'pl~'tnCě .. v v d sehlne,:z.~ahuje na individuální , .v:, JIZ pre Je o uCluností č. 15001. 
vlad., vyhlaska c. 61;1935, kterou se uvádí vI: t b h ' 
vebm smlouva mezi republikou ČS a SSS ' P anos ,o, C O?fll, a pla-

Z ~t' měrů. ~oukromopránvích vzniklých 'před je~" ú~~n~~~t~~~alg;~~lllch po .. 
p~ ny pos~u~ V!Z ~,eslo: ,p ostup po h le dá v ky. . 

. Zpetvzetí dedicke pnhlášky viz heslo: děd i c 
návrhu: v nesporném řízení (v v, , . b 

. dobně o. vzetí návrhu zpět ;~~~~is~ § ~;~n~. s;'é~~áč~nf~1id3 lze užíti ob-
námItek. ~roti ~měn. plat. příkazu indosantem: nelz v • ~ • • 

, h~blCI smenečného prohlášení učiněného za i~d v neffi spatroyat~ r~tt: 
~~~~ici~k~ě!a-li zpětvz;,tímy námitek ,i:ndosatáři bÝt~a~!be~;~f:~:n;~r;~~ 
č. 13Ú)2. ra mu nepnslusela, na ujmu ostatních věřite.1ů indosanta 

námitek proti výpovědi v nájemním řízení' , r v '" 

iPOvěd~, vv nlájemnío; řtzení nelze an.i obdobnoě ~~:r~~~ld~!~1~~~3~r~ti y v~-
o vze I za oby zpet c. 14253; srov, -Č. 14947. .. r .. 
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námitky započtení: účinek nastává již dojitím podání na soud, aniž třeha 
dalšího jeho přednesu při ústním jednání č. 13764. 

- pro zpětvzetí námitky započtení neplatí podmínky § 237 c. ř. s. Č. 13764. 
výpovědi v nájemním řízení: po podání námitek nelze vzíti vý·pověď zpět 

bez svolení vypovídaného, ledaže se vypovídající vzdá nároku Č. 14947; 
srv. Č. 14253. 
prohlášením, že se ustupuje od výpovědi, vzdává se žalobce (vypoví
dající) žalohního nároku č. 14947; sro'v. Č. 7323. 

'odvoláni viz heslo: o d vol á·n í. 
žaloby viz též heslo: o mez e 'll í ž a lob y. 

..pro vzetí námitky započtení (kompetence) zpět neplatí p.odmínky vy
tčené v § 237 c.ř. s. č. 13764. 
pro omezení žaloby platí § 237 c. ,ř. s, Č. 14113; srov. Č. 16384, 14729, 
11744, 9089, 8436. 
vzdání se žalobního nároku se může státi jen výslovně, nikoli konklu
dentně č. 14113; srov. č. 9574; 14947. 
pouze z toho, že se žalovaný neohradil proti ,prohlášení žalobcovu 
o -omezení žaloby, nelze usuzovati lna jeho souhlas se vzetím žaloby 
"pět č. 14113; srov. č. 11649, 11690. 
omezení žaloby je částečné vzetí žaloby zpět Č. 14729; srov. Č. 16384, 
14113, 1171, 9089, 8436. 
vzdání se žalobního náro'ku při zpětvzetí žaloby, jež bylo druhou stra
:nou přijato, jest bezúčinné, bylo-li přivoděno lstí druhé strany č. 13830. 
prohlášení .o zpětvzetí žaloby se vzdáním se žalobního nároku lze na
padati podle §§ 871 až 877 obč. zák. č. 17037. 
pouhé vzetí žaloby zpět bez vzdání se žalohního nároku není 'na závadu 
novému zažalování nároku Č. 13830 . 
žalobu, 'která byla vzata zpět, nelze odmítnouti !pro nepHpustnost pO'řadu 
práva, hledíc na § 7 konk. ř.; vzal-li soud z.pětvzetí žaloby na vědomí 
a uvědomil-li o tom obě strany, ZbývalO jen 'fDzhodnutí podle § 237, 
odst. 3 c. ř. s. o útratách; nešlo-li o žalobu podle § 7, odst. 3 konk. ř., 
jest žalobci uložiti, aby -nahradil útraty správci konkurSoní podstaty 
vstoupivšímu do sporu, i když nepotřeb.ovalo vstupovat; do sporu 
č. 1391 L 
význam upuštění (zpětvzetí) od žaloby na zrušení spoluvlastnictví 
(§ 830 obč. zák.) č. 16839. 
jestliže buď jeden z několika žalobců, domáhajících se zrušení -spolu
vlastnictví, upustí za sporu od žaloby, nebo jestliže tak učiní žalující 
spoluvlast'ník proti některému z někoHka žalovaných spoluvlastníků, po
zbývá celý žalobní nárok svého základu; k tomuto ,nedostatku jest při
hlížeti i bez námitek žalovaných spoluvlastníků č. 16839 .. 
jestliže žalující strana vzala žalobu, kterou se domáhala rozv~du z viny 
žalované str,any, zpět se vzdáním se žalobního nároku, kdežto žalovaná 
strana navrhla jen, aby žalující byla -odsouzena k 'náhradě útrat sporu 
a soud vzal ,návrh na z,pětvzetí žaloby na vědomí, vyho:věv i návrhu 
žalované stra:ny, nebrání to, aby v řízení .o vzájemném nároku ,nebylo 
ihned nebo pozděj-i k 'návJ1hu žalovamé strany -pokračováno ve sporu 
Č. 16937 . 

Zpracováni (§ 414 obč. zák.): zpracováním jest nejen výroba zboží ze suroviny, 
ale i přeměna věci k používání již zpŮ'sobilé v jinou věc Č. 13252. 
jde jen o mecha-nickou úpravu téže suroviny, nikoliv o zpracování, udělány-li 
z -kulatého dříví trámky, prkna a fošny (řezivo) Č. 13252. 
vyhradH-H si prodatel vlastnické právo k pr-odané věci, může se výhrada 
vztahovati jen k prodané věci samé, ·nikoliv v'šak k nové věci, .iež z ní zpra
cová'ním vz-nikla ,č. 13252. 
jestliže by,la: ohuv zhotovena vesměs z kůže dodané objednatelem a podle 
smlouvy vyráběl zhotovitel výhradně obuv pro <objednatele a nes.měl pro ni
koho :jiného ohuv zhotovo.vati, takže 'neměl smluVII1ího práva s vyrobenou 
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obuví libovolně nakládati a ji svým jménem ve své živnosti zcizovati, nena
stala ve vlastníctvÍ objednatele k dodané ki'lži jejím zpracováním změna, byly 
i výrobky zhotovené z ní od pi'lvodu jeho vlastnictvím a nebylo potřebí 
k nabytí vlastnictví ještě .odevzdání Č. 1:,3655. 
z 'ustanovení § 414 obč. zák. neply-ne, že se ten, kdo zpracuje cizí věc se 
souhlasem vlastníka, stane vlastníkem výrobku Č. 14467. 

Zpropitné viz též hesla: číš 'll í k, sml o II v a s I II Ž e b ,n í. 
- jako odměna (náhrada za práci. přes čas) Č. 13558 II hesla: doba. pra

covní osmihodinová. 
Zprostředkovatelská smlouva viz heslo.: s li 1 o II vaz p ·r o s tře d k o vat e 1 s k á. 
Zprostředkující jednatel viz heslo: pojištění smluvní (§ 43 zák. č. 145/ 

1934). 
Zpupné pozemky (aUodium) viz heslo: s věř e.fl s t'V í r o -rl i'll n é. 
Způsobilost k právním činům viz též heslo: nes v é P' r á v n ý. 

předpis § 865, prv1ní věty obč. zák. platí též o právní způsobilosti osoh, 
které z jakéhokoli důvodu neby-Iy zbaveny svéprávnosti, ač nejsou pro 
duševní chorobu s to, aby si obstaraly samy po dobu choroby své zá
ležitosti Č. 15938. 

ke sporu (býti stranou) viz též heslo: z mat e č n o s t (§§ 6, 7, 477 c. ř. r.). 
pro procesní způsobilost je mzhodující, zda jde o orálvní podmět, který 
je schopný míti vlastní jmění jako soubor práva závazků č. 14809. 
pro otázku procesní zpllsobilosti ,nezákží 'na: tom, zda právní podmět 
může se svými právy a závazky volně 'nakládati nebo. zda je ve správě 
jmění omezen dozorčí -činností jiného právního- podmětu Č. 14809. 
jest vyšetřiti, a to z úřadu, všech-ny okolnosti rozhodné pro řešení 
otázky, zda Zemskou školu gObelinovou ve Valašském Meziříží jest po
kládati za samostatný podmět práv a: závazků, zda jest tu zákonem 
uz'naná možnost neosobního jmění k určitému dovolenému účelu a co 
jest substrátem, pomori n~hož se má dosáhnou.ti tohoto účelu; o roz
hodujícich okol-nostech jest jednati se stranami c. 13890. 
třebas :byla rozhodnutím nejvyššího soudu přiznána Zemské škole go
beIi,nové ve Valašském Meziříčí způsobilost býti stranou mzepře, není 
tímto rozhodnutím soud vázán, změniJ--li se skutkový a právní stav, 
který je rozhodující pro řešení této otázky od doby, kdy bylo vydáno 
ono rozhod-nutí Č. 13890. 
jde o zmatečnost (§ 7 c. Ť. s.) pro nedostatek procesní způsobilosti, 
byla-li žalována neťixistující osoba Č. 14139; srov. Č. 12440. 
postup ,odvolacího soudu, byl-li žalobce zastoupený právním zástupcem, 
jemuž udělil procesní plnou moc, za sporu zbaven pro- duševní chorobu 
svéprávnosti č. 16048. 
cudzozemská firma má v československu spo'rovú sposobilosť, ak je za
písaná v cudzozemskom obchod-nom -registre Č. 15445. 
správca cudzineckého majetku (Alien Property Cust-odian), a-esp. na 
jeho miesto zriadená úradovií.a cu~zineckého majetku (Alien Property 
Bureau) Spojených štátov severo-amerických majú aj pred tuzemskými 
súdmi sporovú spósobilosf podla § 71 Osp. (§ 74 Osp.) č. 15709. 
mezinárodní Nansell1ův úřad pro uprc-hlíky (Office internatio-nal Nansen 
pour les refugiés sous l' autorité de fa Société des. Natio-ns) jako práv
nická osoba (subjekt) mezinárodního práva má procesní zpťísobilost 
(§ 1 c. ř. s.) Č. 16832. 
týká-li se zaža,lovaná .pohledávka podniku vedeného nadále pod firmou 
zemřelého zůstavitele na účet pozůstalosti, může' být žalována pozů
stalost jako hLpec pod touto firmou č. 14356. 
pr.ocesní způsobilost ve,řej-né obchodní společnosti pomíjí teplwe výma,,:, 
zem v rej-stříku č. 15180. 
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• v' , ' .' ěnÍ ,akciové společnosti v likvidaci !P. 
i po prohlasem kopkU~S~ .na J~ v d oudem (,býti účastnicí exekuc
tato spo'lečnost zpusobtla JednatI pre s 
ního řízení) Č. 15630. b' v lobník spásobi1osť byť stranou a,i 
prohlásením ,kon~urzu pozf yvak~t:j súťaži, a to uielen keď ide o ža-
v spore P?dla ~akona pro 1 ~e o žalobu zdržovaciu č. 15645." . 
lobu o odskodne, ale aj ~eďv l~e, lečnosti s ruč. omez., majlcl sldlo 
prohlášení kO'll,kursu '~a }mem .S!?? způsobilost ke sporu týkajícímu se 
v ří~i, Ně~e~k~, ne ma ~lklv ~a d:ái 

nenastaly podmínky vytčené v čl. IX 
movlteho Jmenl v tuzen::;~' o 
uvoz. ustan. ke ~o.nk. r. c. 1~885. emá ustanovení o lik.vidaci spolku 
spolkový 'zákon c. !34!lct867 o r. ~ik'~daci obchodních společností a spo
a nelze užíti obdobne pre pISU o 
lečeustev Č. 14366. o b e stanovách upraveným, zanikl jako 
rozešel-li se -spolek zpuso en: v. . dat' žalobu Č. 14366. 
,právnická osoba a pozbyl, ZJI?husohbl10S,~.{)P~řad~ v Karlovrch Varech má 
revírní rada pro okres reVlrnl o orTIl 
procesní způsobilost Č. 15349. " byl-li spolek zastoupen ve sporu 
nastal-li zánik spolku tep~ve ~~ t Sk?~U :poru) jinou osobou vykázano1! 
advokát,em nebo (':' neaVVot'~~ ,;y.ti spolek stranou -v rozepři č. 15687. 
procesm plnou mOCI, uepres a,v,: v 5487 
stranami mohou býti ,j ústavy c. 14809; srov. c. . , ,o 

závodní výbor zřízený podle zákona Č. 330;1921 nema procesm z.pu~ 
sobilost Č. 15172. . .' . d' t' t e 

Způsobilost k samostatné výživě viz heslo: v ~ Z 1 V II e 1 e. p o s 1 e dní. 
pořizovati, býti svědkem poSlední vůle VIZ heslo: p o. říz e 'n í 

Zrušeni dražby viz: heslo: dra ž b a. v v 

_ exekuce viz heslo: vexe~u~e (§ 3?, '~~nežeír rozluka, výživll,é. 
manželského. spolecenstv1 VIZ hesla. ,,' c Ů sml o u van a,~ 
nájemni "Smlouvy viz hesla: ~ c h. r a II a 11 a J e m , 

j emn í (§§ 1117, ,JJ18 obc. zak.). dra žb a p rod e j o vé řízen í. 
prodejového ří~ení V,lZ hesla: e ~ehk tl cde, v k o d)1 '(§ 13Q8I obč. zák.), z a
slibu. manželskeho VIZ, hesla: na r a a s 
, snoubení. , . I v t veřejná ob-
společnosti veřejné obchodní ViZ hes10: s P o e c n o s 

ch.odní. 
spolku viz heslo: spolek. I' ství majetl'u (§ 830obč. zák.). 
spo1uvlastnictví viz heslo: s pOle cen, vat e b n í v ě TI o V Ý b a v a. 
svatební smlouvy viz hesla: s n1 o u,v a 5. ;, , 
svěřenstvi viz heslo: s věř e n s tVl rod ,In fl ~. 
šlechtictví viz heslO': svě.ře·nství r.ov~I~;te·dovoIací. 
usnesení (§ 527 c. ř. s.) VIZ heslo:.st!z. b dl § 3.7 ex. ř. 
ve vyrovnáni viz hesla: vy r o v n anI, z a 1 o a po e 

Zrušovací stížnost viz heslo: II o nit b ~L . I 27 dst 2 v ~) 
_ usnesení viz heslo.: stížnost dovolacI (§§ 519, 5 ,o . c. r.~ .. 

. •. . (§ 4'6 odst 2). 
Zřejmý rOZi,P0r viz heslo: ne sp -o r n e rl z e'TI 1 , • 

Zřeknuti se viz heslo: v zdá fl í se. 
Zřizenec viz heslo: z a m ě' s t n a TI e c'. ' 

_ obecní viz heslo: z a m ě s t na n C} ob e c n ,I. v I nič 11 í 
_ čs. státních drah viz heslo: z a m e s t n a n c I ze e z . 

Zřízeni věna viz heslO': věn o. 
. _ záSÚlvrúho práva viz heslo: z á s t a V n í p r á vos m lu v n í. 

ztráta viz heslo:: ·n á 1 e z. v' t t k . tehdy nepřipočtI-li 
_ lhůt: nastává, nehy}.o-li řádně yl1neno a Jest d ocTu, aj l~n06 ' 

dlužník k splátce poštovm poplat;:.~ z~ ~v.atnll pČ'ozdě]'i 'placené splátky 
smluvní ztráta lhůt nenastala, pnJal"1h ven e 
bez výhrady Č. 15493. 
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smluvená ztráta lhůt jako následek prodlení v placení nastává v po_ 
ch y b II 'Ů' S t i jen- tehdy, by-la-li prodlení z a v i II ě II a dlužníkem 
Č. 15178. 
při splátkových obchodech: 'nepřednesl-li žalovaný kupující ve sporu ze 
splátkového obchodu, že jest nezaměstnaný, nelze přihlížeti z úřadu 
k jeho nezaměstnanosti jako k okolnosti vylučující uplatňování výhrady 
o ztrátě lhůt prodávajícím č. 15400. 

- ve vyrovnání viz heslo: vyrovnání (§67'vyr.ř.). 
Zubní technik viz heslO': p oj i š t ě II í s II I II V II í n d p o věd II o s t fl í. 

lékařská prakse: § 1116 a) obč. zák. se nevztahuje na místnosti, najaté 
zubním lékařem k provozu zubní lékařské prakse č. 15909. 

technická koncese (zák. č. 303/1920): propachtováni zuhni technické kOI1-
cese bez schváleni příslušného úřadu jest nicotné (§ 879 obč. zák.) 
č. 16061. 

Zúčtovací ústav československý viz heslo: stát (smlouvy státní). 
Zúročeni viz 'heslo: úrO' k y. 
Zůstatek viz hesla: běž n Ý ú čet, k o n t o k o r e n t. 

Zůstavitel viz hesla: děd j. c, rp o říz e.fl í Ip O' s 1 e d!ll Í, P o z ů s t a ,los t, s II b-
stituce fideikomisární, llsed,lost střední velLkosti. 

Zvěrolékař státní viz hesla: po řad p r á v a, stá t n í z věr 00'1 é k a ,ř. 
Zvěř viz heslo: hon i t ba. 

Zvíře viz heslo: náhrada šk'ody (§ 1320 obč. zák.). 
Zvláštní konkursní podstata viz heslo: k o n k II r s. 

- plná moc viz heslo: plná moc zvláštní (§ 1008 obč. zák.). 
- výhoda v e v y r o v n á n í viz heslo: vy r o v n á n í (§ 47 st. vyr. ř. 

a § 55 nov. vyr. ř.). 

Zvukofilmové právo viz hes.la: původské právo, žaloba (žádost). 
Zvukový fi'ltn viz heslo: původské právo. 
Zvyklost viz též heslo: -.f emu 11 e r a c e. 

p ř.i s t a v b ě ·0 hra z e -ll í viz heslo: oh r a ze ní. 
je obchodní zvyklOostí, že se při výpovčdi pojist.né smIO'uvy před uplynutím 
smluvené POjistné doby dobová sleva vrací č. 13928. 
k otázce obchodní zvyklosti požadovati na pojistníkovi při předčasném zru
šení pojistného poměru doplacení dobové slevy č. 15188; srov. Č, 10019, 
13928. 
strana odvolávající .se na O'bchodl1í zvyklost nemusí dokázati, že druhý 
smluvník, uzavíraje smlouvU', o obchodni zvyklosti věděl, nýbrž stačí důkaz 
o obchodní zvyklosti č. 13928'; srov. č. 11196, W525. 
k důkazu o 'Obchodní zvyklosti se hodí průvodní prostředky, platící vše
obecně pro skutkové okolnosti, a není jediným způsobilým průvodním_ pro
středkem důkaz znalecký č .. 13928. 
bylo-li zjištěno, že obchodní zvyklost tvrzená stranou jest všeobecná, jest 
na druhé straně, aby namítala a dokázala, že- nevěděla o- obchod ni zvyklosti, 
rnebo že se II ní nedala předpokládati znalost obchod-ní' zvyklos.ti, a že ne
měla tudíž vůli jí se pm výklad vide stran podříditi č. 13928·; srov. Č. 11196, 
15188 (důvody). . 

Zvýšeni důdhodu viz heslo: náhrada škody (§ 13:25 obč. zák.). 
paChtovného vii heslo: ú p r a v a pac h t o v n é ho. 
výživného viz heslo: v Ý ž i v n é. 

žádáni žalobní viz heslo: žalob a (žalO'bní žádost, určitost), 
tádost knihovní viz heslo: kniha pozemková (~94 knih. zák.). 

o rozluku viz heslo: r o z I II k a man žel s t v i (§§ 15, 17 zák. č. 32Q/ 
1919). 

ža10bní víz hesla: ž a! o b a (určitost, žalo-hní žádost), r o z s II dek (§§ 404, 
406 c. ř. s.). 

žaloba 
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Zaloba viz též hesla: o tec ne man ž e~1 s ~ ý, .f o z hod čís o u d, S'P ol e
č e TI s t v i s t a t k tl (§ 830 obc. zak.). 

alternativní zmocnění víz hesla: rozsudek (§ 410 c. ř. s.), 
žalob a (žal:obní žádost). 

alternat'Ívní žal·obní žádost viz ·níže: žalobní žádost. 
doručení viz tarnže. v , 
hodnota sporu viz heslo: ocenenLv . 
j i s t o taž a lob 'll í viz heslO': j i s to t a z a lob 11 1. 

o mez e II í viz tam ž e. 
'P ř í s I u š 'n o s t viz tam ž. e. , (~ 396 
a rozsudek pro zmeškání VIZ heslo: r o z s u ,d e k pro z 111 e š k á n 1 "S 

C. ř. 5.). 
r o z š í ř e n í viz heslo: zrně n a žalob}: . 
v s o II těž i -ll e k a I é viz heslo: s o u t e z .ll ~ k a la. 
a ,splatnost žalolbního miroku (~ 4D6 c. ř. 5.) VIZ heslo: r o zrS li dek (§ 405 

c. ř. s.). , t" I b y 
v zet í ž a lob y z.p ě t viz heslO': z p e t v zel z 9- o 'v' . v.;. e n i 
a 'Vzájemná pohledávka viz hesla: ľ o z g II dek (~ 404 c,' r. ~.) z a pOlc". i i 
závazek k vz.ájemnému p.Jně,ní viz heslo: l k r a cen 1 p r e s po o v c 

c e 'll y rozh. č. 14060. 
změn a jej í 'Viz tam ž e. 
žalo b -n í o d p"Ů V ě ď viz hesla: p ráz d.fl i 'n y s o u dní, r o z.g ude k 

pro zmeškání (§ 398 c. ř. s.). . 't dl 
b la-li žaloba ,podána na ·nee:xistující oos"Ů?U, Jde .ov zmatecno~ po e 
§y 7 c. ř, s, (,nedostatek procesní zpusnbllosti); Jez se rovn~ co do 
podmínek a účinku zmatečním dův,odumv uvedenym v § 477 c. r. s. pro 
o-bor odvolacího říze.ní č. 14139; srov. c. 1?~40. . d 
předpis čl IV odst. 2 zák. Č. 251/1934 ,plal! 1 tehdy, byla-h po !. le dnu 
1935 r ti ;'š í·ř e II a původní žaloba, která byla podana a odpurcl 0-

nIčena před 1. lednem 1935 Č. 14869. . v, v , 
zásilka, která byla podle § ·63 jedno ř. soudmm zr!zenc;em llrc~nym 
přednostou soudu k odnášení zásilek :na soud ~. vykaz;;nym u po~~ov
ního úřadu odnášecí knihou, jest tímto okamzl~em vprevzat31 sou em 
samým a jest ji pokládati za podanou II soudu, trebaze nedosla do po-
dateIny soudu č. 14024; srov. č. 16837. . v v, .. lk 
' ro .otázku, zda ža'ioba došla včas, rozl~od~te, ze dop~rucer:~ Z~Sl,' a, 
~bsahující ža-lobu byla skutečnč poštovOlm uradem dodan.o p;ls1usn~mu 
soudu -před uplyn'utím propadné lhůty, a nezáleží na tom" Jak .byl~ ~ r~
'sována na obálce zásilky, ~ že úředník podatelny, pot: odevz a za
silku jednomu z několika soudů uvedených na: obalee c. 16837; Sl'Ov. 

Č.)40d24~e d 'e' z'aloby podle § 15 odst. 3 zák. ,proti nek. sout. byly pnpa ,z \ . " v v 5 99 
' odány a doručeny žalovanému zaroven c. 1 6 . '. v, . 
~aloba o zaplacení pohle~áyky, nah~r~zu.ie smluven9u, vY'I?'Ův~d ~~~I~ 
půjčky)- jen tehdy, stan~vl-l~ vypove~ d.o bu pln e.n 1, .m~O!lv11268 ~ 
se teprve výpovědí zrušitI pravm pomel' sam č. 14177, steJ.ne c. , 

srov .. č. 2492. . k lTk . pomínací 
žaloba 'Ů zaplacení celé pohledávky nahrazule v~ olv 1 .,.ovany. li 
dopis ve smyslu § 67 vyr. ř. Č. 16607, 17019; steJne c. 12562. . . 

ža10bní žádost: jde ° a I t e r n a t i Y' níž a ,lob ní, ž ,á ~ o s tv a l11kahv 
o alternativní zmo.cnění podle § 4~O ~> ~. s., d9mah~-h IS~ za,lobce .~dř 
souzení žalovamého k dvě II a pln e~ TI 1 rr: '! zalob.e uve enym~ n.! 0,1 
j n odsouzení k jednomu plnění ,:; mOZlllosÍl zalovaneho, aby ~.e, ZPl0stiJ 
t~ho plnění· které je výhradně předmětem žaloby a rozhodovalll, .zať1a
cením penÚní částky, jež se nepožaduje ja~o z,áv~zek !alo'Vane. ~a
lobce se domáhal odsouzení žalovaného -k 'vmcem pre,dmetu p:.od:l1eh~ 
s výhradOou v.lastnictví nebo k zaplacení zbytku kUplll ceny) c. 6. 
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příslušelo-li žalovanému podle žalobní žádosti právo v,olby 'mezi dvěma 
alternativně požadovanými plněními, ,nelze ,ho odsouditi nepodmínečně 
k Jednomu z obou plnění č. 14867; v stejném ~myslu Č. 16920. 
jde o alternativní žalohnÍ žádost, jestliže se navrhuje, aby byl žalovaný 
uznán povinným vrátiti za současného z-rušení trhové smlouvy trho·vou 
cenu, nebo zaplatiti z důvodu snížení kupní ceny určitou částku, a ze 
žalobníh.o přednesu vyplývá, že se .žalobce domáhá obou nároků ja-ko 
svého práva Č. 16920. 
'netvrdí-li žalobce, že je.mu přísluší práv.o volby co jednoho z domá
haných -nároků, jest míti za to, že právo to přísluší žalovanému, a nelze 
v takovém přípťl'dě žalovaného odsouditi ne.podmínečně jen k jednomu 
z obou žádwných plnění č. 16920; ':ll stejném smyslu č. 11593, 14867. 
II e II r čit o IS t: jest po'Vinností žalohce, aby v žalobní žádosti 'P ř e sně 
udal svou peněžítou :pohledávku Č. 13200; v témž smyslu 
Č. 12032 a důvody fO.zh. Č. 14071. 
k tomu, aby žaIobní žádost byla určitá, musí soud 'hleděti z úřadu 
Č. 14670; stejně č. 9656 a důvody rozh. Č. 1407l. 
žalob-ní žádost musí :býti tak určitá, aby vyhovova'1a předpisu § 7 ex. ř. 
Č. 16163. 
nestačí, je-li str a II á m znám způsob, objem a ~as dlužného pln6ní 
neb opominutí č. 16163; -srov. č. 12481, 10487 
při řešení otázky neurčitosti žalobní žádosti nelze přihlížeti k dúvodům 
uvedeným v žalobě č~ 16277. 
žalo-b.ní žádost ,není neurčitá proto, že bylo v ní užito cizojazyčných 
výrazů, jestliže se ony výrazy v hospodářském provozu vytvořily pro . 
ur-čité pojmy a vžily se jako běžné Č. 17127. 
žalobní zádost neurčitou jest zamítnouti konečně, nejen. pro tentokráte 
Č. 16277. 
jest povinností žalobce, aby v žalobě nejen po skutkové stránce odů
vodnil (opodstatnil) odpůrčí nárok, ale i aby přesně udal svou pohle
dávku v žalobní žádosti Č. 13200; srov. též č. 16277. 
neuvedl-li žalobce v žalobní žádosti, pro t i ,k o m II má pohledávku, 
pro kterou odpůrčí žalobou odp:aruje, jest žalobní žádost neurčitá 
Č. 16277; srov. též č. 13200, důvody rozh. Č. 1407l. 
žalobní zádost, aby za.lovaný zaplatil žalobci číselně newvedenou 1'%:ní 
provisi z obratu ze všech obchodu uzavřených v určit době a aby sta
novil padle výS'ledkú obchodníhO' roku číselně neuvedenou remll'neraci 
na tuto' dobu žalobci připadající, jest ,neurčitá, byla~Ji. spojena jen 'se 
žaJobní žádostí, aby žalovaný za účelem zjištění oně-ch obchodů a rpro
visí žalobci z ni-ch příslušejících předložil obchodní knihy a 'Zápisky 
a žalobci vydal z nich výpis, jakož i vyúčtO'vání Č. 13827 
žalobní žádost, znějící obecně jen na zpro'štění škody poJistníka pojiš
ťovnou, .ie neurčitá č. 14670. 
v žalobě na ochranu pozemkové služebnosti Jest služebný pozemek 
u'Vésti v ža'lobní žádosti přesně tak, aby každý potZnati mohl, o který 
určitý pozemek ve skutečnosti jde Č. 16009. 
není určitou žalobní žádost, že žalovaný jest po'Vinen ,provésti »odpojení 
od stávající elektrické sítě« Č. 16163. 
neurčitost žaloby na opravu budovy, nelze-li ze žaIobnÍ žádosti pro po
všechnost výrazů seznati, v j.akém rozsahu a způsobu má býti požadro
vaná oprava provedena č. 16469; v témž smyslu č. 16163. 
žalobní žádost jest neurčitá a nelze jí vyhověti, domáhá-li se .ohecní 
zaměstnanec na obci, »aby Iby-Ia uznána povinnou platiti žalobci na
dále h-odno:stní, stráž-ní a bytové přída,vky pod e;xekucí« č. 15960. 
neurčitost žal'obní žád-osti, kterou se zaměstnanec na zaměstnavateli do
máhá vydaní písemného vysvědčení, aníž uvedl zejména _ dobu a druh 
kO'llaných prací (Služeb) Č. 16212. 
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, ""," z městnavatel jest po,vinen změniti slu-
neurčitost žalobnlho zada!1l

d
, zbe ta k ab I'ím stanovená pracovní doba 

žební řád co do pracO'vm o Y a, Y 
vyhovovala zákonu ~·l63~;., " lobní petit v žalobě na zrušení majet
u r čit o s t: pokud Jes .mcI y zad '"l . podle s i e d 'fl a n é do hod Y 
kového společenstvl Cl 'Jeho roz e em . 
č. 15533. ,,' . t, ovinen trpěti aby byl společný ma
žalobni žádost, že z~lovany les, )j. bě (§§ 830 843 obč. zák.), jest 
jetek přes'ně uvedeny 'v sdolud~l k~~,~ího titulu n~ základě ní vydaného 
dostatečně určitá a 'lze po e exe ,,' v 16375' srov. v témž smyslu 
povoliti exekuci podle § 352 ex. r. c. , 
Č. 10305, 8556, 5165: 5~8!.. • žalobci odpůrči žaloby náleži, aby 

.obsah (s u b s ta n c o van I) zal~by. ; h nebo dlužníkových spatřuje od
uvedl, v kterých ú~onech ~dpurcovyc.? v řízení před první stolicí dů
porovatelné jednán~, !L :?ab~dl o tom liZ 

kazy Č. 13266; steJne c. 3743. I sl '"saha vyjevovací. 

podle čl. XLII uvoz. zá;~ ~ ~. ~. :. :~~ ~:sl~~ ,ii rs\ i 'fl. a s P o I e iČ n á. 
podle čl. XLIII uvoz. za . K • • ·v , v ~ lob u u r č o v a c í viz heslo: 
určovací: z m ě'fl a žalob y o- pln e n 1 v Z a 

změna ŽalovbY. I t tav' práva ža'lobce jest žalobou určo-
žaloba aby rusltel uzmu pa en a , 

, ' dl § 228 c ř s c 13704. . . . d ' . 'm vaCI po e '. ..,' . . . v 'dlužního ÚpiSU (pravmho Je nam II 
žaloba domahaJlcl se Jen z,ru~elll . v 
vyjádřeného) jest žalobou urcovahc, :. i~~~~ (v důvodech). 

d v • n á vrh II VIZ roZ . c. l' h ľ o m a e II 1 . v, tná nejen je-li sporný ce y 
pří op u s t n o s t: určovací ~aIO?~ Je s~~~~~ou založ~ý, nýbrž i teh.dY, 
právní pOrlJ-ěr meZI S~l,an<;-::ll ur~~ľ~' je-li sporná výše kupní ceny, Jest 
le-li Siporny rozsah p:avlll ,"o ~o o ku' ní smlouvu č. 13260. . 
sporný i právní pomer oP!en(y , fní dlužníkovi o tom) jako ledno
zatíženi na běžném .účte ozna!ll 'ev vůle jest právní skutečností, 
stranné jednání nebo jednostr,:uny .P:~toby podle § 228 c. ř. s. Č. 13343. 
jež nemůže býti předmětem urcovacl z 'vniho ,oměru má-li na 
i třetí může žalovati ? y:čen~ p:áv~ ne'?o rf~~í \ záje~ musí vyžadovati 
leho bezodkladném Zl~ste?l pravn~ zale~~ěP proti žalovanému; žaloba na 
určení práva nebo pra,vm~o pome!~ ~~st připustna pouze, může-li tOtD 
určení práva. nebo p:a~lll ? P?m~ci mezi stranami SpOlU Č. 14926. 
určení nabýh matenalm p:~Vfl1 n: ... , ,,, aloba o neplatnost závěti 
proti odkazoyníku jest pT1~ustn~ ur~fx:Cl z v 
jen za podmmek § 228 .c. ~. §. 2~8 c ř .s ,domáhati zápornou 'zalobou: 
dědic se m~že. za podmm

1 
ed . ,pořize~í ,~b~ahuje platné ustanoveni od

určovaci urcelll, zda pas e Ul 

kazu Č. 15695.. v áh fl odkazovníkovi určovaCÍ žalob?u 
dědic jest o'pravnen, dam 'v~.l. s~'-S~~ v určité 'Výši dostál své povm
zjištění že vyplacennll penezlte

ík 
a Yá nar' ok na větší plnění ,č. 16011. 

. ' dk a že odkazovn nem d" nosÍl z o azu " , . d určité lhůty určitou částku: o. u-
zda upomínka,~ab~ dl~Zlllk ,z~p~~~~ jest posouditi podle -poměru Jed
vodňuje negabvlll v urcovaCI za , '"' 
not1iv~~o ,případu C.- ol!,54J~máhati určení, že bývaIému ~ájemci v~ep~l
prona]lmatel se nemu~e d' . dupl',kát kJíč.e od domo'V,nlCh dven a ze 
1 '" . mít ve svem ,rzem . 'ke v 16585 s US,l pra;ro" ' ... , Vkterému -z budoucích nájemm II c. . , 

,nelll opravlll~rn datI jel.ne, ) 'k č 330/1921 v meZlch 
nález rozhodčí komis~, vrdan~ P?dle č~v;cř ž:l~ťou' č. 15240. v ' 
její pravomoci, lze yecne ZVI rtavÍlÍl ~: odpůrčí nárok i žalobou urcovaCI 
v konkursním řízem lze up a nova 1 

č. 15088., .. . k t' c odůvodnění právního zájmu na -brzké určení 
p'rávnl zalem. o az e , v "15292 
při žalo.bě určovací ,podle § 228 c. r. s. c. . 

:: 
Iii 
I 

li 
'I 
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žalobce má nutkavý zájem na zjištěni určitého .právního poměru, jestliže 
jen po jeho zpmštění 'bude moci raciO'náJně zařídit způsob svého hos
podaření na spachtovaný·ch pozemcích a takto se získá bezpečny základ 
pro právní vztahy obou stran č. 15595; srOv. č. 8992, 10155. 
právní zájem na :brzkém určení sporného p.ráva nebo právního poměru 
nelze zjišťovati jako nějakou skutečnQst, nýbrž lze jej vyvoditi jen zá
věrem z určitých skutečností, které -bud' již nastaly nebo v budoucnu 
mohou .nastati jako výsledek právní nejistoty e,xistující v době určo
vacího sporu č. 16183. 
man 'ž e 1 fo tví: zemře-li manžel ža:lující o mz1ulku, dříve než byl vy_ 
nesen rozsudek prvého soudu, ,nelze již uznati na rozluku, nýbrž jest 
se .omeziti na výrok o tom, zda zesnulý manžel byl oprávněn domáhati 
se rozluky z viny druhého manžela, čili nic č. 13293; srov. é. 7771, 7482. 
výrok o tom, zda zemřelý žalující maI1žel by,! oprávněn domáhati se 
rozluky z viny druhého manžela -nebo ne, je v podstatě výrok určovaCÍ 
(§ 228 c. ř. s.), k němulž jest soud oprávněn, třebaže žalohní návrh nebyl 
v tomto směru změněn; -ovšem musí tu býti právní zájem na neodklad
ném určení č. 13293; srov. Č. 7771, 7482. 
o t c O' V IS tví: žaluj-e-Ii o uznání nemanželského otcovství zletilý, musí 
dokázati práv,ní zájem 'na bezodkladném určení řečeného právního po
měru č. 14799. 
trh o v á sml o u v a: kupite! má právní zájem na brzkém určení kupni 
ceny skladu, jejž kupitel koupil k dalšímu zcizení č. 13260. 
:s IP o leč·n.o s t: kdy má společník zrušené veřejné obchodní spo,!ečnosti 
,prá'V'ní zájem na' brzkém ur'čenÍ, a) že neručí jako veřej-ný spOlečník -za 
závazky převzaté jedním z kolektivních lilkvidatorů oné společnosti 
v likvidaci bez souhJasu druhéhO' likvidátora, b) že jest proti němu ne
účinný ro:zsudek pro zmeškání, vydaný !pO doručení žaloby toliko proti 
likvidátorovi, jenž závazky převzal, jímž byly nároky ze závazků oněch 
třetí osohě 'pmvo,platně !přiznány proti společnosti v likvidaci č. 16714. 
s 1 uže b TI í smll o u v a: obecní zaměstnanec tSe může domáhati určo
vací žalobou, že jeho pwpušténí ze služeb obce je nepaatné a že je 
dále 'V jejích službách, i když je mnžmá žaloba 'Ů pJ'uění Č. 15892. 
pokud nemá zaměstnanec pojišťovny nutkavý zájem na určení, že jeho. 
služební poměr je definitivní a že výpověď mu daná je neplatná č. 15772. 
pojistný poměr: pokud pojistník má právní zájem podle 
§ 228 c. ř. S. na zjištěni. že mu přísluší 'Pojistná ochrana pro budouCÍ 
do.sud ani neohlášené nároky třetích osoh Č. 13696. 
podá-ii pojistník žalobu o zjištění, že jeho nárok proti pojištěnci jest 
důvodem, po právu, musí dokázati práv,ní zájem na zjištění podle § 228 
c. ř. s. č. 13848-
odmítla-li pOjišťovna plnění, jest právní záJem pOjistníka v tom, že, 
nezažaluje-Ji ve lhůtě v pojistných po.dmínkách ,podle ~ 20 zák. o poj. 
smlouvě uvedené, 'Pozbude nátoku, a může žalovati o zjištění, i kdyby 
mohl přímo žalovati 'Ů .plněni, rozhodl-li se ponechati mzhodnutí o výši 
odškodného rozhodčímu soudu: Č. 13848. 
jestliže pojišt'ovrna neodmítne plnění. 'není p/ávního zájmu na zjištění 
nároku a pojistník není oprávněn žalovati o určení, i kdyby se rozhodl 
svěřiti rozhodnutí o 'vý,ši nároku rozhodčímu soudu Č. 13848. 
·neodmítla-li pojiŠťovna plnění způsobem v ~ 20 zák. 'o. !)}oj. smlouvě 
uvedeným. ·nýbrž 'Ve sparu zaháje.ném o urč'ovaCÍ žalobě popřela celý 
nárak, nemá pDjistník rorv.něž zájem na určení a Jest jeho žalobu o určení 
zamítnouti č. 13848. 
pojistník, jemuž pojišťov,na při odpovědnostním pojištění odmítla po
skytnouti ,právní ochranu ve sporech zahájených proti němu ,osobami 
'PO'škozenými, jest v právní 'nejistotě v příči-ně toho, jak se má v těchto 
sporech zacho.vati, aby snad nepozbyl nároku 'Proti .pojišťovně z po--
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o Y se domáhati určovaCÍ žalobou ,odskaněni tako-
jistné smlouvy, a mu ze . 
véto nejistoty č., 16183. . , "m při žalobě aby rušitel uznal pa
p a ten t n í p r a v o: pravnt zaJe ~ J·iŽ r~šebním činem odpůrco
tentová práva žalobcova, jest odl1vadnen 

vým č. 13704. .. "tentov 'ch práv jest dostateóně 
nátok na urč~ní 'Vy žal?be .na uyzn~m Pp~tentu y do něhož se prý zásah 
individualisovan presnym oznacemm , 

stal č. 13704. , za odstatou (§ 49 konk. ř.) 
k ° n k u r s: pro žaloby ° pohledavky , P t' ' . o 126 odst. 3 

." 'v d . " s s omezelllm vy ,cenym v !ol ' y 
platI vseobecne pre pIsy c: r. " . ,y tobou za podmínek § 228 c. r. s. 
konk. ř. a lze je zažalovat1 urcovaCl za . 

č. 16132. , ' C.'''' uslnosti) podle § 112, odst. I 
k odůvodnéní určvova~l zaloby v ,r~l ipr~ slovně pojmenoval právní dů
konk. ř. se nevyza~uJe. aby z~~, ceozXačením tvrzeného. právního po
v.od zažalovaného na110ku zak?n~y~ y I by z něhož se vyvozuje uplat
měru, .nýbrž sta~í, že skU,tk~vy o sv~ 1 zalo ne' te~týž právní poměr, ja:ký 
ňo.va:ný nárok, Je t~OVY, ~: z, ne lp°ř:ihl~ŠCe nebo při zkušebním roku 
plyne i ze skutkoveho dO' lcem v 
č 16773. dl 'dpisu § 112 konk. ř. 
n'elze zásad~ě zamítndoluti ž~IO~I~OP~~_~~'~~ P~PI~t~~~éhO jiŽ v konkursu, 
jen _proto ze se ve e opravn d ' '16773 

, , tC' o .něj·aký jiný právní důvo c. . 
oplra z , vy' 'stavu 

., , " '. moratorium ude1ene penaznemu u 
prlTOCl. 'd ' 'roti tomuto. 
1924 nevylučuje, aby bola ·po ana p 

podfa zák. č., 2401 
peňaž.nému ustavu 
s.) dotyčne pohfa-určlO~acia žaloba podl'a § l~O "Osp. (§ 228 c. ř. 

dá~kYI .p°bdalie~aJp·ú,~~j é ~~~a:O.~l~o 'C~o~~~~~~kY pož. íva.iící úlev podle vlád. 
a z a o , I"· 15501· 15549 v v 250/1935 lze 'žala'vatI Ů' p nelll .c. , ,,' y 
naf. c. ..', vek oznámení o škode bude skoda vy
ustanovením pOJlstne sml~u:;-~, z, I dek je padkladem pro pojistníkův 
šetfena zvláštní komisí, JeJlz ",,:ys e hl' souhlas podepsáním prato~ 
nárok, kdy~ s ní?I ob<: t'!lJ~VC1 ai~~Ulsea~Oj~stník před vyšetřením škody 
kolu potvr?1: nem na -pr~, az, uh soudů žalobou o plnění č. 1,3368'0 
onou kOml'Sl ned~valal, ra~nyc "lnění beze změny prrávmho -duvodu 
změna v~~lo?y "urcovacl.~ f.alo.bU aZ~lěnou žádaného předmětu (~ 235, 
je rozslre~l zal~by, nt a 1 Jen v 

odst. 4 c. r. s.) c. 133~1. + 'b' ar při změně určovaCÍ žaloby v za
při řešení ,otázky, zda JeSt,~e ?', ae~al průtahu Jednání nerozhoduje Jen 
10. bu o p.lně~1Í1zbna~n"é!~os~ l~~'~Še~a pr~ nedostatek p;ávního zájmu na 
to, zda Je za o m za 'v , 

zjištění zralá k rozhodnutI c. 1?8,15. v'hradou o právu žádati o vra-
věřitel který přijal plnění s dIUZI'~llkOVOU 'vazy ov~cí vy' minka pod 'kterou 

, " I tk kdyby se nes-pma roz " I h 'b' cem prep a u, , " p'nění) na placem d II u, ny a 
'plnil nemůže žalovati (před~ vraCeTIln: '~ ~ dlllž'~íku nepřísluší z oné 
jen :za po~mínek § 2~8 ť; . .f. S. o v ur~~;~.ze . 
výhrady narok n!l yvracem platby ,c·otcovstVí pravoplatně zamítnuta len 
ú čin k Y:, byla-ll zalob"a ~ uz.na~l podmínek pro. žalobu určovací" amz 
z formálmho dů'vodu, ze u nem , k 'nemanželskému dítěti a o zavaz
bylo věcně rozhodnuto, o O~C?V,stvlzsudek ten nové žalobě O' témže ná-
dch z toh,o~o at:?:vst:,l<~~; r~m;? č 14246. . 
roku, nem-h tu JIZ dilvetSl pr~kaZ~y o~l{fomŮ'práv.ní účinky žaloby Jen 
podle § 232, ~dst. 3 c. r; s. rvaJI ,~e říslušnost a byl-li totožný nárŮ'~ 
tehdy, byla~li za1ob~ ?dmlt~utavP!~ 6udU nikoli však tenkráte, byla-ll 
uznán v 30dennÍ, lh~te u prl'S u~fe tO spr 'nedostatek podmínek § 228 
dřívější určovacl zal oba zaml nu a o 
c. ř. s. č. 15895. o 

právní moc rozsudk~ 
určovací (§ 228 c. r. 

o kladné žalobě určovací; 
s.) pravoplatně zamítnuta 

byla-li kladná žaloba 
jen z íiormálního dů-
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vodu (pro nedostatek 'právního zájmu) nevadí to podání žaloby na 
plnění Č. 16424. ' 

.p ~ d r II Ž fl á: ?dpor~vacia žaloba je žalobou o plnenie a nie žalobou 
urso~~c?U; vyneknutJe bezúčinnosti právneho úkonu má len ráz pred
urcuJ1Uc~ a nemusí byť pojaté do žalobnej žiadosti vedl'a žiadosti 
o pIneme alebo tl'penie; neprípustné je domáhat' 'Ba púheho vý.roku 
o bezúčinnosti právneho úkonu Č. 15197. 

o zmatečnost (§ 529 c. ř. s.): 
č. 1 ",iz též rozhodnutí II hesla: vyloučení soudce. 
nebyla-li ,žaloba o zmatečnost vznesena II praeovního soudu, který 
v l?uvodnlm sporu rozhodl Q věci v prvé stoHci, nýbrž II soudu odvo
laCI~O, j~st opravný prostředek podati II pracovního soudt! jako soudu 
prve stolIce; odvolacÍ soud mě! opravrný prostředek, byl-li podán u něho 
.lako 'll soudu vyšší stolice, odstoupiti soudu prvé stolice č 13484 
k.}alo?ě. o .. zmate~nost, jS,ou oprávněny jen strany původníl;o sp~r~, po 
pnpade JeJich u:nlversalUl nástupci, ,nikoli i jejIch s i 'll g II I á r n í ná
stu:pci Č. 16993; srov. ,č. 3300 Ol. U. n. ř. ač. 7087 Sb. n. s. (týkající 
se za'loby o .ohnovu). 
Č. 2: ·nejde. D", zmate~nost, byla-li :strana 'zastoupena, advokátem. kterého 
k z~stuP?v!im platne z!1lQ1cnila, třebas bez písemné plné moci č. 1699"1. 
to, z~ aUl z a ~ o I? a aUl rozsudek, podle něhož se vede exekuce, nebyly 
doruceny pOVlUnemu do vlastních rukou nelze uplatňovati žalobou po
dle § 39, č. 5 ex. ř" nýbrž jen žalobo~ pro zmatečnost podle § 529 
Č. 2 c, t. s. Č. 16725. . , 
odůvodněnost žaloby pro zmateč'nost jestliže byla žaloba proti spole
~enstvl.~ d?ručena čle?~u představenshra společenstva (zák. č. 70;1873 
r. z,), Jenz byl dOzorCI radou suspendován t. j. s okamžitou účinností 
vyloučen z oprávnění ~aBtupovati společenstvo až do té doby, kdy valná 
hromada ro~hodne o Jeho' suspensi, a žalobce o tom věděl Č, 16941. 
k~'Ů bez. vyhrady zaplatí zažalovanou pohledávku s .přísluše.nstvím 
(~tr~taml sporu a exekuce) poté, kdy se dověděl o provedeném zma
tecpem sporu a 'Ů~ 1?r'Olvedení exekuce vnuceným vkladem zástavního 
prava podle zmatecnehn mzsudku, nemůže se domáhati žalobou zrušení 
f'Dzsudku p~n zmatečnost (§ 529, Č. 2 c, ř. s.) č. 16964; Sf!Ov. Č. 6484 
Sb. n. s. a c. 5604 Ol. U. n. ř. 
by~-.li ~měnečný platební příkaz doručen osobě již dušev.ně choré, jest 
P?cltatI.lh~tu podle § '534 c. ř. s. 'Úde dne, kdy byl doručen zákonnému 
z~S}.uPCI, tre?as byl ustaE,oven teprve později ,č. 14662; srov. Č, 10464. 

o bezucmnost nalezu rozhodclho soudu. viz hesla: h Q! 'll i t bar.o z hod č í 
soud. ' 

o obnovu viz ,heslo: .o b II ovař í z e oll í 
odpůrčí viz heslo: ,odpurčí nárok' 
odpůrčí ~ ~onku!su v}z heslo: k on k II rs (§§ 29 a další konk. ř,), 
o oduznaru manzelskeho původu viz heslo: dít ě. 
o rozvod a rozluku viz hesla: r o z.v o d r o z I II k a 
podle ~ 567, odst 4 c. ř. s. viz heslo:'smlouv; nájemln, (§§ 1115 

a 1116 obč. zák.). 
syn~át~ ,:iz heslo: s y 'll d i k á hn í o -cl p o věd Itl o s t. 
o vyZlvne VIZ heslo: v Ý ž i v II é. 
zdrŽ.?y~cí, (odstr~ovací) viz heslo: s o u těž n e k a 1 á. 
o zJlstem, n~manzelského otcovství viz hesla: o tec n e m a 'll žel s k Ý 

uz-nanlotcovství. ' 
podle § 83.0 Obč. zák. viz heslo: s poL e č e n s t 'v í s t a t k li (zrušení 'spolu

vlastlllctví). 
vlastnická, (§ 36~ ,obč, zák.) viz též hesla: na'bytí vlastnictví 

op r a v'~ ě I! 1 ~ e s por u ('pasivní), s:p o leč e n s tví s t a t k li ž a: 
l'Úba zapurcí. ' 
~lastnickou žalobou lze žalovati pronajimatele (propachtovatele) věci 
c. 16518. 
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jak žaloba podle § 366 obč. zák., tak .podle ~ 523 obč, zák. jsou obecné 
žaloby v.Iastnické z prokázaného vlasfonídví a liši se od y ~ebe v pod,
statě jen tím, že v prvém případě jde o žalobu -pro odndl vlastnlctvl, 
'když nělkdo vlastníku věc zadržuje, kde'žto v druhém případě o žalobu 
pro jinaké rušení vlastnictví než zadržováním věci, aniž rušení to musí 
záležeti .právě v .osobování si služebnosti č. 16989; srov. č. 5546. 
ž a lo·b TI í ž á d o s t: neurčitost žalohní žádosti o uznání vlastnictví 
k parcele v určité výměře, nesouhlasící -s výměrou v knihnv,ní mapě, 
není-li požadovaná parcela blíže popsána Č, 15766; srov. Č. 16556. 

podle § 372 ooc. zák. (z domnělého vlastnictví) viz téžrozh. č. 16673 
u hesla: s pol e č e 'll s t v i m a i e t k o v é a heslo: ž a lob a z a -
,p u r č í. 
jestliže nebyl podle souhlasné vůle smluvců pozemek předmětem kupu, 
a jejich vůle byla v listině jen nesprávně vyjádřena, stává se »kupitel~ 
pozemku jen jeho knihovním držitelem a v·lastník pozemku může proti 
němu zakročiti ža,lobou podle § 372 ohč. zák.; poněvadž nešlo II smluv
níka o omyl v předmětu, nemá tu v)"rznam ustanovení § 871 obč. zák .• , 
ani § 1487 obč. zák. Č. 14130. 
proti zápúrčí žalobě knihovnľho vlastníka stavby na vyklizení téže mtÍže 
'Se žalovaný brániti námitkou, že nabyl naturálního vlastnictví stavby; 
,nezáleží na tom, že ,námitka byla opřena o předpis § 418 o:bč. zák' l 

jestliže ve skutkovém přednesu žalovaného jsou ohsaženy zákonné před
poklady nabytí naturálního vlastnictví podle ~ 372 obč. zák. Č, 14390. 
knihovní vlastnJk se nemůže úspěšně domáhati jeho vyklizení na tom, 
kdo od něhO' koupil dům a do něho se nastěhoval oč. 15480. 

uznávací (konlesorní) podle § 523 obč. zák. viz též rozh. Č. 13315, 13374 
u hesla: služebnost. 
vydržení služebnosti .má obsahově stejné předpoklady jak ve sporu 
o žalobě zápurčí tak i ve sporu ,o žalobě na 'Ochranu služebnostť (kom
fesarní žalobě);' výsledku pruvodních jednoho z těchto sporu lze užíti 
ve sporu druhém Č. 15377. 
zřídil-li stáftní pozemkový úřad podle §§ 19 á 23 příděl. zák. pozem
kovou služebnost na přiděleném pozemku ve prospěch jiného pozemku, 
jest jeho vlastník oprávněn chránit své právo žalobou, třebaže dotčená 
s:lužehnost nelni dosud zapsána v pozemkové knize a služebný pozemek 
jest lesem č. 16009; sro;v. č. 5652. 
k vydržení služebnosti stačí vůle vykOlnárvati obsah práva vlastním jmé
nem a nezáleží na tom, zda se držitel práva služebnosti domníval, že 
služebný pozemek patří jemu samému jako vlastníkovi Č. 1609D srov. 
Č. 478. 
žalob n í n á vrh: domáhá-li se někdo také knihovního vkladu vy
držené polní služebnosti (§§ 481 a 1498 obč. zák,), musí žalovati vše
chny spoluvlastníky služebného pozemku Č. 14517; srov. Č, 8673 (du-
vody). ' 
žalo-bní návrh v žalobě ko.nfesQllOi může zníti též jen' 'na SVOlení žal-o
vaného k vkladu služebnosti do pozemkové knihy Č. 15377, . 
v žalobě na ochranu pozemkové služehnosti je služebný pozemek uvést! 
v žaIobní žádosti !přesně tak, aby ,bylo pro každéhO' pozna1:elné, o ktery 
určitý pozemek ve skutečnosti jde Č. 16009. 
po řad .p r á v a: nejde o domáhání se oprávnění podle v,od~ího zákona 
(zák. Č, 75 čes, z. z.), nýbrž o žalohu na ochranu služebnostI soukromo
práVluí povahy podle § 523 obč. zák., domáhá-li se žalobce, že vydržel 
služebnost čerpati vodu pro hospodářské účely z obecního potoka te
koucího po jeho pozemku, a aby se jiné osoby zdrž,ely rušen.í dotčené 
služebnosti Č, 16983, 

zápůrčí (negatorní podle § 523 obč. zák.) viz též rozh. Č. 14854 II hesla: 
smlouva nájemní a pachtovní (§ 1098 obč. zák.), Č. 158149 
u hesla: vydržení. 
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vydržení služebnosti má obsah'" ',' 
o žalobě zápurčí tak i ve s oV'~ st~Jne podmínky jak ve SPOru 
fesorní žalobě);,' výsledků ip~g~u dO ,Z~'lo.b~, na -ochr~nu služehnosti (kon_ 
~e sl?oru druhém Č. 15377. o nIC Je ·noho z techto sporů .Jze užíti 
Jde ... h o za·říze.ní úředně schválen' d Y , 

se~oval nýbrž 'lze požadovati jene, 11 ~~ ~OUShů ~e n't'~atorní žaloba 80U_ 

~buc. b~~k1práv~?m'~ ~eř~c:r' nevyhověl~Ii ~o~n~ka:e~b~~d~~~?m,(~a3~1ch~ 
mínek lze hledati OdPO~o~r,~vOa~d ,p~}\:-°lent~ pro n~ ... dodržení těchto půd-

"t I mmlsl,ra JVmch uradů č 14101 
maJl e autodrožky není oprávn Y 

... , f ., . . 
jeho vlastníka, i když s rávní "Ú ~n UZIV.?- '. clzlho ip~)Ze'n:~u bez svolení 
ten jako stanoviště c' 1P4528 rad, ~deluJe konceSI, urcIl mu pozemek 

'. . ; srov. c. 16131. 
zda ,opommuÍIm včasné písem é ěd' v 

nického práva nebo jiných v~cn ~p~v I, ne~oQ zalob:r nastal zánik vlast
vzatým při pozemkové reformě y~ v. prt~' nemovItostem státem pře
sta'10 uvedených nemovitostí v'd YUC1 '8 a,u nebo osobám, jimž se do
nař. Č. 117:11922, nýlbd t01ik6r~'ř!~~p~~ §ne~~o~ ,rhOZhO~Ují~í předpisy vlád. 
·podle • 31 'h . na r. zak. c. 16457 
. ~ " na r. zak. není , očeť lh" , . , v: 
k zabranym nemovitostem zfvisl,l uty hf..ydO~naham se vecnych práv 
v obecnou známost a zánik řeč'e e. ~a vy ~selll ~ebŮ' na jiném uvedeni 
i vůči singulárnímu nástupci PŮvn~~~lI vee~Ydc!'1 .pr~v podle něho nastává 
r U • b . .. o pn e ce c 16457 

s e -TI' 1 CI 11: sf,ouží též k o h v • • • 

než služebnosti, na př. břemen C r.:;n~ prro'Íl ,osobování si jiných práv, 
spolu'V,lastnického, jakož i vůbec ~ealll1chJ p,rava

y 
'~YlJ)otekárního, práva 

sahu do oboru vlastnictví k,d ž ' zamezenr ~~zd~h~, hezprávného zá~ 
zadržováním věci ,č. 14949, sr~v avp~~7ug 8

2
e
O 

deJe Jlllym způsobem, než 
10653; , . c. ,32, 3474, 3478, 5546, 6694, 
podmmkou zápúrčí žalohy proti b" v • 

nost, to jest právo fl'a cizí věc' o i} J~st, ze SI obec Dsohuje sIužeb
obec si neosobuje soukrom', I:, IUVO vU sou~l'OmorPrávního Č. 16362. 
pozemek, ,hájí-Ii sv.obodné už~vf:tvo tSluzej!108tl c~st~ přes vlastníkův 
vem ve,řej'nosti (že souk-ro .ces,y z uvodu, ze Jde o cestu s prá~ 
nos~í užív~no); převzala-li obecm~hf ~oz~mkuv;bYI~ od .1lepam.ěti veřej
za JednotlIvé o"bča.ny neznamená a Dyem. pnpad~ háJelll prava cesty 
třebas ji jednotliví dbčané to, r z: Sl osobuJe služebnost samu 
Č. 16362. vyvozova I 1 Z důvodu soukromQprávnih~ 
jestliže dal vlastník požární d' 
a nástavba byla, rovedena z, I sousedl!- sv;olení k nástavbě na této zdi 
záeůrčí žalobou bdklizení ~dfe~ť\ž;o~~~ svolen! odvolati a domáhati se 
a oC' 3956 Ol. U. n. ř. . , srov. c. 14390, 8034 Sb. n. s. 
d u k a zní b ř í m ě: ve sporu . o v. v v. v 

dOlká-zal, že nabyvatel knihov ,~ zap,urcl zalobe .lest na zalovaném aby 
a dokázal konkretní skutečnon~tt praya nebyl bezelstný, t. j. a:oy tndii 
práva až do podání knihovní Žá~e :a1O'~J~l v době na.bytí knihovnIho 
knihovní stav neshoduJ· e se skutečO~ I vet e nebo musIl věděti, že se 

. . nym s a'Vem Č 15968 
na m I t k y: proti zápťtrčí žal b v tiž v' • 

''!l'a předpis § 24 les. zák (cís o ; m de se zalo~aný brániti poukazem 
jen tenkrát, vymohl-li ~i ·iž·, Pva . z~ ne,v~· pr?smce 1852, č. 250 ř. z.) 
~J?ráv,ního úřadu č. 13292. ~ro:r~d 7~~ 10'flZlllVe rozhodnutí příslušného 
ur. sb. víd. ,. c. ,413; 11260 Sb. n. s. a č. 1483 
proti ~alohě knihovního vlastnika st b .. , .. 
'~ovany ,brániti .námitkou ve b ary y na )eJ} vyklizeni může se ža
c. 1~3~?~ srov. Č. 12204.' z na y,l naturalmho vlastnictví stavhy 
nezaleZl ua tom že byl . 'tk ... 
jestliže ve skutk~vém před~~ml v ~ o.~r~na 1.0 předpis § 418 ohč. zák. 
minky nabytí naturálního vla~t:.a t,:anehdn

l 
JSOU obsaženy zákonné pod~ 

srov. Č. 8034, 15028. IC Vl po e § 372 (}bč. zák. č.14390; 
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zda je namítáno vydržení práva, jest posuzovati podle tvrzených skut
kových okolností, z -nichž vydržení vyplývá jako právní závěr z nich 
Č. 16427. 
P a s i v n í op r á vně II í: 'pIÍsluší vlastníku proti každému rušiteli; ne
záleží na tom, že rušitel jednal v zastoupení a zájmu třetího na základě 
jím -domněle vydrženého -práva č. 14551; srov. č. 3474, 16427. 
přihlášený dědic, vystupující při jednání, jímž zasahuje do cizího .práva. 
jako zástupce pozůstalosti, jest oprávněn pasivně ke sporu ,o žalobě 
zápůrčÍ, jestliže jest sám v přímém .osobním vztahu k spornému :právu 
(h()spodaří na nemovitosti a jedná v příčině sporného práva) a ve sporu 
žalobcovo tvrzené právo popírá č. 16427; srov, č. 3474, 14551. 
ž a lob n í ·n á vrh viz též rozh. č. 16556. 
žalob-ní prosba, kterou se mnihovní vlastník nemovitosti domáhá na tom, 
kdo .neoprávněně na nemovitosti té hospodaří a bydlí, že žalovaný jest 
povinen odevzdati žalobci -nemovitost a zdržeti se každého dalšího hos
podařeni m ni, vyhovuje jak ,předpisu § 366 c. f. s., tak § 523 obč. 
zák. Č. 16989. 
IP o řad p'r á v 'a: pro žaIolbu, kterou se ža:lobce domáhá, aby se majitel 
autobusové dopravy zdržel užívání žalobcova pozemku .pro stanoviště 
autobusů Č. 16131; srov. Č. 14528. 
nemůže-,!i žaloba v řízení o zápůrčí žalobě udati, jak veliká a která část 
sousedního pozemku patří k jeho pozemku, jde o sporné a neznatelné 
hranice (§§ 850 a dal. obč. zák.) a pro takovou žalobu není připustný 
,právni pořad Č. 16556; srov. Č. 790, 2880, 15í66. 

o zrušeni spolu\'lastnictví (§ 830 obč. zák.) viz heslo: společenství 
m aj etk o v é. 

hypotekární, zástavní: k n i h o vn í IP o zná m k a viz t a'ffi Ž e. 
p,řÍ'slušlnost podIe § 91 j. n. viz tamže. 
úlstavní věřitel, chtěje vykonati své zástavní právo, musí je' předem, 
uplatniti žalobou na vlastníka zástavy a teprve 'na základě rozsudku. 
nebo soudního smíru může vésti exekuci proti vlastníku zástavy 
Č. 13280; srov.č. 16174. 
pro hypotekární žalobu má obsah dluhopisu jen potud význam, pokud 
jest jím určen ohsah 'a 'způsob věcného 'ručení; dále, jdouci ujednání 
dluhopisu, zejména úmlu'Va o ,sudišti, nemohou se týkati pouhého 
hypotekárního dlužníka, je'nž není dlužníkem osobním č. 13810. 
i zástavní právo váznoucí na rolnickém nedí1u se uplatňuje hypotekární 
žalobou; zda exekuční vymáhání pohledávlcy se stane z nemovitosti 
nebo jen z jejich užitků, musí zústati vyhrazeno exekučnímu řízení; 
procesní soud se omezí jen na povolení vkladu exekučního práva 
č. 14572. 
to, že je proti nynějšímu vlastníku .podána hypote.kární žaloba pro ,po
hledávku zajištěnou exekučním zástavním práv,em na nemovitosti podle 
exekučního titulu .znějídmu proti dřívějšímu vlastníku, neodůvodňuje 
námitku nepřípustnosti pořadu práva ani rozsouzenosti rozepře, nýbrž 
jen hmotněprávní námitku zbyteónosti žaloby pro 'nedostatek ,potřeby 
právní ochrany č. 16012; sro-v. Č. 12703. 
hypotekární věřitel jest opráv1něn dokročiti hypotekární žalobou přímo. 
proti hypotekárnímu dlužníkovi, rozdílnému od osobního dlužníka, aniž 
byl dříve žaloval osobního dlužníka č. 16174; srov. č. 13280. 
proti hypotekárnÍ žalobě může se knihovní vlastník brániti jen tako
vými námitkami, které lze dovodit bud' z hypoteky samé, nebo z práv
ního důvodu hy.potekámí pohledávky, nikoli však námitkami týkajícími 
se neplamosti smlouvy, podle které se stal formálně správny vklad 
vlastnického ,práva pr.o něhD č. 16210. 

58' 
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o výmaz: důkazní břímě dom 'h' r . , , 
lovaném státu (fina~ční s ar ~-! se ,kmhov:lli vla::tn,lk nemovitosti na ža
zapsaného pro daňové ne~Oa~~{k vyma~~. exeku;mh~, zá~ta,vlního práva, 
u z n a I, že zástavní rávo b y, z wv?<iu,. zev. pnslusny bemí úřad 
proto (před úči.nnostr zák ~ ylo ~a nemovitostI zn-:eno, neprávem, a že 
v ,berní knížce tak na. daň'o c., 76f:192!) o?epsal, danove nedoplatky jak 
je ~k po:ůstalo'sti po zemřel~~m'Po~~!~hf:o~~ takf6z té příčiny nepřihlásil 
k za~obe o výmaz zástavního r 'v' ~. c. ~ 27ť? ~ . 
psany postupník třebaže se g a ,a Je p~slv~e opravnen kmhovně za
smlouvy, která b' la liZ ~ v~maz z~lule z důvodu neplatnosti 
níkem a z níž dl~h a :I;t~na, me~1 postupItelem a hypotekárním dluž
lobě vydaný se nedotýká ;;,t p;:vo vze:,ly; rozsudek o takovéto ža
stupníkem Č. 17096. aVifll o po-meru mezi postupitelem a po 

O neplatnost posledního pořízení· ve s o 
které je pramenem i nároku· v dl ~~,~u o. neplat~ost posledního .pořízení, 
dostatek pořizovací scho. nost; ~]~I o. ~nterv~l:l1e~ta na odkaz, p.ro ne
nientu postavení nemzlu6ného s~u~ c:vI,~le, pnslU's~. v.;dlejšímu interve-

pOdle § 916 obc- z'k ' I po ecOl a v rozepn c. 13161. 
. a. VIZ lesla· od p ů r č ' , k 

pro zkrácení přes polovici cen' , , ly n a,1" o ,.s m ID u Van a o k o. 
přes po1oviCi ceny Y (§ 934 ·obc. zak.) VIZ heslo: zkrácení 

o vyklizení viz hesla: 1 h II t ~ s m ! o u v ' . , 
vyklizení. ' a naJemol a pachtovní, 

z obohacení viz heslo· o b o h a e· 0 

směnečná viz hesla' s·me'n ~ c, ~,l be:duvOdné (kondikce). 
. ecne rlzenI směn y , , 

syndikátní vi hl. .;, ' e cny z a k o n. 
" '. z eso. syndIkatn! odpovědno.st 

zdrzovacl VIZ heslo: soutěž nekalá (§§ 15 dl-· 
podle §§ 125 126 nes t' ,a a, z, p, n, 5,), 

zdstal~st. p. pa. VIZ hesla: dědi~ (přihláška dědická), po-

podle § 35 ex, ř.: byla-Ii exekuce p 'I ' 
t'ovny děhnické« odložena až d ov o ena

l 
po~le výměru »IÚrazové pojiš

pov~nného ve smyslu § 35 od~t p~av.9!p aytne~Q. 'fOzhodnut~ o ,,n~mitkách 
kUCl rozhodující jen zda' t .' t ex. r., .1e pro pokracovaJnl v exe
úřadu, jenž exekuční titul vyd~1 J~S n pr~7kl~r~tne .roz,hodnutí správního 
z tohoto exekučního titulu ·k· aml c povmneho proti II á·r o k u 
o námitkách -povi1oného .pro'ti :n~ xO~~ z~a, bylD ,~ravoplatně rozhodnuto 
zák. o Úl". poj. děln.; nerozhodu·e ~dcnlmu tltu,lu,v~~smy.slu ~ 23 
hodnutí .Q námitkách proti exek J; a.t kdy spravilI urady při roz
II ní,ž 1?ovinný v námÚkách pr~t~ilImu ~~ ulu. přih1í~ely také ~ okolnosti, 
no st narok zrušující kd ž vyu:a . anemu naroku spatro val okol
mitky odůvodněny Čili nrc rr~~~~b~tne ller:Qzhodly, zda jsou tyto ná-

soud, rozhoduje o návrhu n d' I d 
musí zkoumati, zda jde op~a;~d KU a e~e~Lt'kce podle § 42, Č. 5 ex. ř., 
č. 14953. o naml y ve smyslu § 35 ex. ř. 
(i stížnost: bylo-li povolen 'd'" 
v § 151, odst. 3-'a v § 20~ ~ov~ e'faZ~b~l řízení před uplynutím lhůtv 
k u r sem, a Inikoliv žalobo~ p'odle ~:~ r35 ~~bs~ ion~~ brá~iti .i e n r e ::. 
z~ exekuce: o,posičnÍ žaloba muž .. ~ . , .6 x~, r. ~. 14247. 
nlho, ~ to, i tehdy, zani-kl-li vymá;h~,n ~y~á.p~kd~na I :<; ~lzelll maJnifestač_ 
máhatJ vyroku, aby exekuce (ni.kolf . TO Je!1 z, cas~l, a lze Se tu do
byla pr·ohlášena za .nepřípustnou č 1~1~~~ u}ozen~ vyjevovací přísahy) 
sk t - ti ' ' ", srov, c, 10785 

II ecnos narok zrušující· byl-li ' k""· 10 . . 
k zajištění peně.žité pohledávky dlun~ar,~ vente liv na vydání movité věci 
něn vésti exekuci a nebyl ani o ,Z,llly ovy zabaven, neby.J věřitel opráv
exekuční úkony které slouží J' pra; ?elu, abX" prove,dl v mezích exekuce 
dlu"n'k 0" ' en ucen za]tstovaclmu č. 13399 

"Z; J muze za sporu uplatn'ti i k t v • • 

vyskytly po podání žal-oby : '131759 u -ecnostl zrušující nMok, které se 
c,; srov, Č, 10872, 10009, 

žaloba pOdle § 35 ex. ř. 
917 

při zkoumáni otázky, zda exekučnĚ. vymáhaný nárok zanikl, jest při
hlédnouti i k placení, jež se stalo teprve za projednávání sporu před 
soudem .prvé stolice č. 13415. 
žaIuje-1i dlužník, proti němuž byly vedeny k vymoželní vykonatelné po
hledávky exekuce několika druhu, ,o nepřípustnost jedné z těchto exe
kucí podle § 35 ex. ř. proto, že vymáhající straně zaplatil pohledávku 
s příslušenstvím, stačÍ, 'dokáže-li, že za'Platil vyko'natelnou pohledávku 
a útraty exekuční, jež byly vypočteny podle soudních spisů týkajících 
se .len té exekuce, proti níž žaloba směřuje, a nerozhoduje. že nebyly 
zaplaceny útraty vzniklé vedením jiné exekuce č. 13415. 
zabavil-li prodatel v exe.kuci proti lmpit'eli k vymožení kupni ceny -pro
danou, ale dosud neodevzdanou a tudíž vlastní věc, vydražil-li ji v exe
kuční draž,bě a ,prodal-li ji potom jiné osobě, <nemůže již učiniti věcnou 
nabídku na odevzdání věd a kupitel mÚ"že se s úspěchem domáhati 
rozsudku, že další exekuce vedená prodatelem k vymožení (zbytku) 
kupní ceny n-ení .pod.le. ~ 35 e'x. ř. přípustná č. 13569. 
bylo-1i uznáno rozsudkem na zrušení Sp91uvlastnictví, a ujednaly-li 
strany po rozsudku, že z-ruší spoluvlastnictví jiným ·způsobem, než je 
rozsudkem určeno (spOlUVlastník prodal svůj podíl druhému spolu
Vlastníku), ruší se 'nárok z -rozsudku již tímto u.iednáním, nikoliv teprve 
(knihovním) provedením ujednaného rozdělení ·č. 14091. 
vrácení vyplacených dávek sociálního pojištění může býti požadová110 
vždy jen za podmínek § 135, -odst. 2 zák. o soc. poj. výměrem vyslo
vujídm povi.nnost k jejich vrácení, proti kterému by :pojištěnec měl 
mož·nost žaloby podle § 196 řeč. zák.; tento -postup nelze .nahraditi vy
účtováním a provedením srážky a uplatniti v mezích žaloby podle ~ 35 
ex, ř, Č, 14093, 
je-li podnájemce podle exekučního titulu povinen odevzdati podnájemní 
předmět svému ,podplf-onajimateli, ale odevzdal-li jeli hlavnímu prona
jimateli, nezanikl tím vymáhaný exeku,črní nárok, třebaže se .dří-vějŠí 
podnájemník stal nájemníkem téhož předmětu č. 14938. 
byl-li dužník povinen platiti podle exekučního titulu v tuzemsku v ns
skoněmeckých markách, :platil však podle· -úmluvy s věi'itelem v tu
zemské měně, je pro otáz·ku, zda by,la .pohledávka těmito platy zapla
cena, rozhodující kurs. valut, Itlfkoli kurs devis ·č. 15505. 
nárok vymáhajícího věřitele., aby mu dlužník vydal směnk.u, Inezanikl 
tlm, že dlužník zatím získal na základě této směnky pravoplatný smě
nečn~r platební příkaz proti vymáhajícímu věřiteli č. 13656. 

dodate.čné z}išténí .p-adělatele směnky není iskutečnost odůvodňující 'žap 

.Jobu, bylo·Ai pa-dělání dlužníkova podpisu :na směnce známo dlužníkovi 
v době, kdy dostal směnečný platební příkaz, třebas ještě pachatelovu 
osobu neznal č. 15565. . 
zem ě děl s k é úle v y viz též heslo: zem ě děl s k é úle vy. 
skutečnosti odůvodňujíCí nár·ok .na ·z-emědělské úlovy (vlád. nař. č. 25Q/ 
1935) jsou skuteč'nostmi nárok zastavujícími ve smyslu ~ 35 ex. ř. 
č, 15757; srov. Č. 17023, 
jde o skutečnost nárok zastavující ve smyslu § 35 ex. ř., byl-li po 
vzniku exekučniho titulu povolen další odklad výplat podle § 3 vlád. 
nař. č. 160/1934; za .přiročí stano:veného podle ,právě uvedeného před
pisu nelze po stavební ,příspěvky jednotliv~·ch členu vésti ani exekuci 
zajišťovací č. 16045. 
nepřípustnost exekuce povolené před účinností vlád. ·nař. Č. 250} 1935 
Č, 17023, 
dokud vymáhající věNtel nebyl úplně uspokojen ze zabavené a k vy
brání mu přikázané pohledávky, lze podle ~ 35 -ex. ř. prohlásiti za ne
.přípustuoo i e:xekuci, ktel""á byla povDlena již před účinností vlád. nař. 
č. 25Q/1935 z ,du'VIodu, že povinný má nárok na úlevy podle uvedeného 
vládního ,nařízení č. 17023·; SrDV. Č. 1575-7. 
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:p o s t II p, Z a b a ven í viz t'" 
počtení. ez lllze rozh. č. 15106 v rubrice: za-
zabavení pohledávky k je 'Ímuž v 

nárok .vymáhajícího 'věřiteJle na i;gk~j~n?Yla ,l.~ov?ie~!l exekuce, !tavÍ 
exekucI zabavením vymáhan' hl d' k ',aD1z za eZI na tom, ze si 
proti 'vy.máhajícímu ,věřiteli :á~O p~vf: 't YYr5~hl pro svoji pohledáV'ku 
vymáhaJící v'V~t 1'" ;, ny -co 3l. 
hrání, nemů~:n ~d J~r~~~tibyla dlu~níkŮ'va pohledávka přikázána k vy
'Poddlu~níkovi zah~i1. to ne,~~:UCI'v .. k~ťrou .dlužník již před tím proti 
rnáhaná pohledávka byla o z ~. ~Cl~l 1 am poddlužník proto, že vy
p~i~ázána ,k vy,hrání věřitelI duIní~ellI. exekuce dlužníke,m zabavena a 
VIClm nebo zrušujícím nárok podle O§V~'5 ta o~ol!l0st TIellI důvodem sta-
z a • t . '. ex. r. c. 15694 

po cen 1: započtení 'Pohledávk v I 'b . . . 
UOu pohledá'vku žalorvaného . y ,za o corvy na exekučně vymáha-
něnj, n~mitky byi'a žalobcova v v~~i:~~á~ sh?r~. 'nevadí, že v době uplat_ 
s~acl.' ze se za oposičuího s aru·' PO! avka sporrn'á a pochybná; 
vldm; započtení nevadí antpos~~ 406hrd~· s.) ~tala '"e;spornou a lik-' 
e:xekucí, dokud nehylo prokáz' .. ~ po b e av.ky v zal,ovaneho vymáhané 
pohledávka p'řešla na osobu i~~~ ~puf~7~:f vytcenym v § 9 ťiX. ř., že 
5913, 6556, 6574, 8658, 10013, l09ľ3' ; srov. c. 4301, 7322. 5733, 
poddlužník nemúže se zast ' . \ ' 
dávku, 'která mu vznikla rav.e~o,u- p~~!ed~vkou -k'O.mpensovati pohle
dávky jeho věřitele třetí gsg~ě J~~oÚl~~r~teh teprve po zastavení pohle-
poddlužník může kompensov ti . 
útratovou, pnsouzenou mu 1"~ZS~~kzab~~no:r pOhledávkou pohledávku 
rozsudek ten stal pravoplatn' t em lIZ pred zabavením, třebaže se 
;při nárok. . ym ep-rve _po zabarvení č. 15106. 
. u na vy-klIzeni· jeli pod ,. 

tItulu povinen odevzdati podná' ., -v vnaJef!1ce podle exekučního 
ale odevzd·a:l-li jej hla'V'nímu r Jen:-~l pr~dmet s,:emu -podpronajfmateli 
kuční nárok, třebaže dří v .J): on~Jl~a:teh" nezamkl tím vymáhaný eiXe: 
předmětu č. 14938. veJsI po naJemmk se stal nájemníkem téhož 
vydražitelův nárok na ode d' , . 
zanikl (§ 35 ex. ř.)' v.z apt nemovltosfi. P?dle ~& 156, odst. 2 ex. ř. 
nemo.vitost dlužníku' pP~o.~~~~el-nh, (~~koIPacht5>val-1t) vydražitel 'vydraženou 

• ,. I pn epu c. 15364 
pn na,roku na výž'ivné' n' k . 
přisouzený jí podle § 1264' ob:" ,aJ~ 1"o~v~dené manželky na výživné 
želstVí, -i když byla rozluka ~ Zl . zamka '-?apoto.rnní rozlu,kou man
č. 13807. ys ovena z vyhradné viny -manželovy 
nárok manželčin na placení v . ", éh 
hověla soudní výzvě aby se YZl~~1 Od nez.anik!Í tím, že manželka nevy
!lovi č. 14227. ' vra a' o spolecné domácnosti k man,že-

nelze ~e domáhati zrušení nebo z ,v', . v. , 

poměru, na niž smluvci ve smíru Ill.~p~ny tsmlrl~ ,...o VyzlVrllem pro změnu 
7098. 6500, 3748. . ma oval c. 14508; srov. Č. 12901, 
,-nestačí-li po -vzniku exelmč.níh tit 1 k 
zaplac·ení 'všech -'nároků z~ 'rpo~státU II " on~ursní P?dstata k úplnému 
kudm 'pro je·dnotIirvé pohledá k ou, mdust se spravce po-dstaty exe
§ 35 ex, ř. č. 153:>2. v Y za po statou Ibraniti žalobou podle 

spor O nepřipustnóst -exekuce-' (§ 35 _ v . -', 
~porem :0 výměru výživného podle " ~02 r.~ ,vedene J}ro výživné, není 
c. 2 zák. Č. 251}1934 Č. 16551. ~ , o st. 3 c. r. s. ve znění čl. I, 
Qposiční žalo-bou se lze domáhaJti ., ř' . 
splatné již výživné z toho rl Q d 1 _~nep lpus!nost~ exekuce vedené pro 
Yýživného~_ hyl ,zrušen (změně~)' ~o;~ .. ~ekucn~ tItul, znějící ~a placení 
vy·rovnálnI viz též- rb 'v . eJslm SmIrem č. 16551. 
vyr. ř.). zh. c. 15759 II hesla: vyrovnání (§ 67 

žaloba podle § 36 ex. ř. 
919 

to, že vymáhaná pohledávka z exekučního titulu (z doby před vyrov
:náním povinného) neoživla v původní výši pro 'nedostatek podmínek 
§ 67 vyr. ř., musí vyrov,nad dlužník 'namitati jen žalobou podle § 35 
ex. ř. č. 13324. 
dluž,ník domáhající se oposiční žalobou uzmÍ!ní, že nárok vymáhajícího 
věřitele byl uušen nebo zanikl, musí dokázati, že vymv-náJnt soudem 
pra-voplatně potvrzené bylo splněno úplně a včas; domáhá-li se dlužník 
zrušení exekuce, ,nelze rozhodovati o tom, zda pravoplatným potvrze
,ním vyrovnání byl nárok vymáhajícího věřitele z a s t a v e ln č. 14650. 
P a s i v n í 1 e g i t i m a c e: může-li filiálka samostatně z obchodů ža
lovati, vymoci si exekuční titul a na jeho základě vésti exekuci, jest 
proti ní jako samostatnému podmětu .podati i žalobu o nepřípustnost 
exekuce. kterou vede č. 13574; srov. č. 5820, 3194. 
for m á ln i o t á z k y: nejde o rozepři zahájenou~ čeli-li každý z obou 
o:posičních sporfi proti jiné exekuci, třebaže je tu totoxnost stra>n 'a vy
máhané pohledávky a třebaže žalobce žádá v obou žalobách to, aby 
bylo luznáno právem, že vymáhaný nárok byl zrušen zapoctením vzá
jemných pohledávek č. 13165. 
kdy spor (rozsuclek) o oposiční žalobě (§ 35 ex. ·ř.) neodnvodňuje ná
mitku zahájeného (rozsouzeného) sporu Č. 16942. 
spor o snížení výžiVlného neodůvodňuje zahájep.ost rozepře, pro pOZdější 
sp-or o 'nepřípustnost exekuce, i když se v něm uplatňují též důvody pro 
snížení výživného č. 15231. 

~ ,~ domáhámo-li se touž žalobou ,podle ~ 35 e;x, ·ř. nepřípustnosti exekuce 
k vymožení ~něko1ika samosta1:ných nároků, třebaže z téhož exekučního 
titulu, je přípustnost ,opravných prostředků pro každý z vymáhaných 
nároků posuzovati zvlášť č. 14019. 
pro ob-sazení soudu při žalobě podle § 3'5 ex. ř., podané u sboro'Vého 
soudu, nemá význam, zda exekuční titul vydal sborový soud samo
soudcem čí senátem,. nýbrž mzhodující pro řešení této otázky jest jen 
předpis § 7a) j. n. č. 14048. 
jistota složená povinným ,podle § 44, odst. 2 ex. ř. neručí vymáhajícímu 
věřiteli za útraty o,posičního sporu, v němž __ povinný podlehl Č. 16078. 
náklady, které vznikly »vymáháním« nároJm (§ 216, p.osl. odst. ex. ř.)] 
nejsou útrarty oposičního sporu přisouzené vymáhajícímu věřiteli proti 
povinnému a nelze je ,přikázati v témže pO-řadí 'S jistinou, nýbrž jen 
v mezích jistoty pro vedlejší závazky, byla-li i'pro ně zřízena Č. 17139-. 

podle §§ 35, 36 ex. ř.: po,"inný nemůže žalobami podle §§ 35, 36 ex. ř. 
uplatňovati ,p r á v 11 í námitky, o- nichž hylo již rozhodnuto při vyřízení 
rekursu proti povolení exekuce 'nebo pokračování v mí č. 16392. 
neomezil-li povinný své námitky jen na otázky právní, nýbrž opírá-li 
je také o nové 5 k u t k o v é okolnosti, zakládající nároky dle § 35 a 36 
ex. ř., ať ,y rekursu proti povolení exekuce ·nebo pokračování v -ní, ať 
.při svém výslechu podle § 358 ex. ř., k nimž v exekučním a rekursním 
řízení nelze ,přihlížeti, nebrání to, že i o takových námitkách bylo 
,y- tomto ·řízení neprávem -rozhodnuto, aby je povinný neuplatnil žalo-
bami podle §§ 35, 36 ex.f. Č. 16932. " 

podle § 36 ex. ř. viz též rozh. Č. 16725 u § 39, Č. 5 ex. ř. 
je-li 'rozsudkem pravoplatně zjištěn ručehni závazek veřejné o-bchodni 
spolé6nosti v likvidaci z práVního jednání likvidátoru,- nelze zkoumati 
ve sporu o žalobě společrrtika podle § 36 ex. ř., zda šlo o 'právrní jednání, 
které uzavřeli Hkvidatoři v mezích své zákonné -působnosti č. 13176. 
'námitka nesprávného doru-čertí žaloby '\Oe spotu proti' společnosti v lik
vidaci a -nedoručení r·o'z s u rl k u i druhému likvidátoru, nemů'že býti 
předmětem žaloby podle § 36 ex. ř.č, 13176; srov. Č. 3162, 6725. 

~ ~ proti povolení exekuce .podle -upominadho _ pÍatebního rozkazu lze po
dati [lámitky podle § 36, č. 1 ex. ř: Z _dŮVOdU, že se 'p od min ě n Ý 
p I a t e bln í r 00 z k a z včasným odporem- stal bezúčinnym č. 14024. 
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žaloba podle § 36 ex. ř. není vyloučena zameškáním rekursu č. 14084; 
srov. Č. 2675, 7566 01. U. n. ř. 
bylo-li povoleno nové dražební řízení před uplynutím lhůty v ~ 151, 
odst. 3 a v § 200, Č. 3 ex. ř.) lze se tomu brániti je II rek u r sem 
a nikoliv žalobou podle §§ 35 nobo 36 ex. ř. č. 14247. 
smluvili-li. smluvci ve vykonatelném notářském spise splatnost celého 
dluhu i pro případ -prodlení dlužníků s placením úroků, jejichž platební 
lhůty byly určitě smluveny, stačí pro .povolení exekuce, tvrdí-li vymá
hající věřitel v exekučním návrhu, že jsou povinní dlužni úrokYi po
vinným náleží provésti sporem pOdle § 36 ex. ř. důkaz o tom, že plnili 
své závazky, chtějí-li si vymoci zastavení exekuce Č. 14850. 

podle § 37 eX. ř. (= § 92 ex. zák. slov.): nárok třetí oso by proti 
vymáhajícímu věřiteli viz heslo: náhrada ško.uy (od
povědnost vymáhajícího věřitele) rozh. č. 13682, 16704. 
a odklad exekuce viz heslo: odklad exeku·ce rozl1. Č. 15824, 
15942, 15952. 
odpor podle § 357 zák. č. 76/1927 viz heslo: exekuce berní. 
odporovatele (postupníka) nelze odkázati, aby svů.i nárok uplatňoval 
žalabou ,padle § 37 ex. ř. č. 14117; sro·v. č. 2802. 
na pořad práva jest odkázati Jen účastníka: vznášejícího odpor, nikoHv 
účastn~ka, .proti jeh-ož přihlášce se vznáší odpor č. 14117; srov. Č. 1030 
Ol. U. ·n. ř. 
podání vylučovací žaloby nelze pokládati za šikanu (§ 1205, odst. 2 
obč. zák.), třebaže dlu~ník vystupuje jako zástupce žalující pozůsta
losti č. 16813. 
právo příslušející podle § 170, Č. 5 ex. ř. třetí osobě je samostatné právo 
poskýtnuté jí vedle práva k odpom podle ~ 37 ex. ř., právo valby mezj 
oběma prostředky přísluší oprávněnému Č. 16862. 
ak je žalovaná konkurzná podstata, aby uznala vlastnícke právo k sume 
depono>vanej u súdu a aby táto suma ·bola poukázaná do rúk žalobníka 
bez ohl'adu -na pripadné .nároky žalovanej strany, ide o nárok na vylú
čenie veci z konkurznej podstaty podra ~ 47 konk. por. a nejde O excin
dační žalobu podI'a § 92 ex. zák., hod su.ma tá depono'vaná bola v dlÓ
sledku exek. zabavenia, ktoré sa stalo na návrh vymáhajúcich verite
rov osoby, na ktorú bol neskor uvalený konkurz Č, 15367. 
věc i p o s tiž e;n é (d o t č e 'll é) e x e k II C í: pouhou exekuci zaba
vením a vnucenou' správou dlužníkovy ž i v n os t i nejsou dotčeny 
svršky (stroje a zařízení), s nimiž dlužník provozuje živnost č. 14063; 
srOv. č. 13898. 
míní-li ten, kdo tvrdí, že jest v.Iastrnkem těch lSVrški't, s nimiž pov-tnný 
rprov:-ozuje živnost, že exekuCÍ vnucenou správou živnosti povinného, jsou 
zasaženy i její svršky, jest na něm, ahy se domáhal výroku o nepří
pustnosti exekuce stran těchto svršků (které by musely býti specifiko
vány), a nemi'tže tak či!niti vylučovací žalobou na samu živnost Č. 14063. 
z a ex e k u ce: byly-li věci vylučované žalobou podle § 37 ex. ř. již 
prgrvoplatně prodány veře}n,ou dražbou, ne·lze již s úspěchem vylUč'o
vati je, nýbrž jen výtěžek za ně dosažený č. 13298; srov. č. 5347, 8092, 
9901, 11244, 12143. . 
setrval-li žalobce při své žalob-ní žád-osti o vyloučení věci, ač žalovaný 
namítl, že vylučované věci již byly pravoplatně prodány. a iI1eučinil~li 
návrh na změnu ža:lobní 'žádosti v ten smysl, aby mu hyl vydán vý
těžek za vylučované předměty, jest žalo:bu zamítnouti č. 13298; srO'V. 
č. 5347, 8092, 11244. 9901, 12143. 
žalobě podle § 37 ex. ř. nelze vyhověti, byla-li exekuce v době vy
nesení rozsudku prvé stolice k návrhu vymáhajícího věřitele zrušena, 
třeba2e vymáha:jíd. věřitel v návrhu na zrušeni exekuce uvedl, že zru
šení exekuce neznamená podrobení se vylučovací 'ža'iobě Č. 13559. 
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, dl v 'k a jeho vymáhané daně zúčtovány, 
byly-li, .peníze nalezenev u ~z!1\ ab!1 vylučovací nemúže býti vyhověno; 
byla hm exekuce skon cena a za o ev "V t ké v době kdy byl podán 
nerozhoduj~, zda ex~kuc:vbyl\skons~n:X~~utní úřad n~ečkal se zúčto
o~P?r pr.?tl zabav.:t, aTIltd~:ní °l~&t~ k podání námitek proti zabavení, 
vamm az do proJI I osm . d h' vlád nař č 175/1927 k f? 357, 
J. ak předepsáno v odstaVCI ru em . .' " . 

'. v 136?7' viz též heslo: exekuce ber·nl. y 
~~l~běl n~f~~ ~yhověti,' zan5i6klo-~. ~o~d:VS~é :ř~~:I:í ~~t:~en~e;rl~~~= 
v"ných věceoh pod,le § 2 ,o s. ..: "14175 
šena a v zájemním refstřiku to není vyznaceno c~ dl §. 37 ex. ř. lze 
a k·o:n k II rs: žalobu na nepřípustnost exekuce po e . 
podati i za trvání konkursu č .. 15896. I v konkursni podstaty již 
v.yluČovan~ věci J:t po~~~da!~:t~Ď~~s~ťc~n~ěŽ se opirá vyloučení v~ci 
hm okamZlkem, y. vz.m y d kdy to bylo vysloveno soudnlm 
z, konk. podstaty. '~lk,oh t:P~.~~ný~~m~rgáni't konk. řízení č. 15896. 
vy,rok~m nebo uZ!lammhPr~s 13332 u 'hesla: z á k a z z c i z e ní a z a
třetl osoha VIZ ·roz . c. 
tížení (§ 364 c) obč. zák.). . t ') 

1 t,' t í viz též mzh. Č. 14467 (n~bytí vlastmc Vl • 
V a s nIc .v, v' , b J. b J' eho s'Vloleni z a s t a ven· a osobou, 
vlastník movlte veCI, ktera,' ya dez "te"J··,cí vy' kon exekuce zabavením 
kt 'věc svěřil nemá pravo ne opous 1 ' ' 
téf~e věd, jestliŽe bezelstný zástavní věřitel realisuje své srn UV.n1 za-

stavní práVO Č. 14379. "" lb" . dl § 37 ex ř na vy
vydražitel hlavní věci není oprá:,Jnen k ;-,a ~,ep~~ni~u (mlýn~)' vedené 
loučení věci z exekuce .na stroje a zanze 1. v. ř~dmětem 
věřiteli dřívějšího vlastníka hlavní věci, nebyly-ll ony veCI P , 

dražby č. 16467. , .' máha'ící) věřitelé s vydáním částky 
nesouhlasí-li .1mihovi~~ (ifll~,O~1V Y,y j Yky které byly nepráv:ern pro
n~jv·yššího po~at'nítP~IP:d~l!CJ·1 pP:ťsl~Š~':S~~~ ,~emohou jejich .odpor vlas~
dany s nemovt os I Ja OJ. 'y I b dle § 37 ex r 
níci domnělého příslušenství překonatI za o ou po. .' 

~d,~3;:~yl vlastnického práva k ?o!emku jeho zastav~!m ř (~x!'~~cf~;~ 
zák) nemÍlže účinuně -odporovah zalobou podle § ,37 " .. Vt" před 

. , ' vy' I ně'ho'Ž vázlo zástavOl pravo jes e ' 
onen pozemek vente eI?, pro, ' .' . v době zahájení exekuce 
zastavěním pozemku pnpsaneho povtnne_mu I 

jako vlastní~C?vi. Č. } 71.15.. . v hradil vlaJstnictví až do úplnéb~ 
dodatel ~troJu, }enz SI k 1 nl~ slc~H ~by hyly spojeny s illemovit~sh 
zaplacelll kupm ceny, a.e opus" k dle' § 297 a) obč. zak., 
kupitele, .?ezajistiv se .~n~~o~~d!~Z~~~ti °r~z~~dku 'pro zmeškání, který 
n.enabyl ~~mp' r~~i ~~p~~:lí u důsledkem výhrady vlastnictvi, stroje z YUP'l
SI vymo .. . . ed pouštějícího podle § 37 ex. r. ve
telov:f nem~v,ito?ti odvezl, pra~a .TI k~'Pite.lovým vě'řitelem, která dospěla 
dení H~mobl'larnI, extekl}~e .. ~a t~~o~ealekO že stroie hyly liž jakO 'příslu
v dobe odvez~m ~ rOJ pz . dhadn~ty a jako příslušenství uvedeny 
šenství ne~ovltosy ,sepsanY

d 
a o d vební vy'hlášce podle § 170 ex, ř. 

v usnesem exekucmho sou u o raz . 

č. 13669; srov. č .. 1120?, 121O~;" mzh č 14892 16293 (společenství 
spoluvlastU.fctvl VIZ ez ' "v t' 

.... tk .) a č 15502 u hesla: příslusens VI. . I 
ra~b~~I~\poluvi~!ník z~bav~né ě~·~c~o~~~epi~u:!n~~~:~~~j;e ~a nCe~~í~ 
věc, jest zalkob-Ol zádo~t1106~fr~V Spl o:luvlastnický podíl Č. 13556; srov. 
:pustnou exe. uce na za 
Č. 9306. v , " .1 t' k' odíl na movité věci nelze vésti 
exekuci na dluzmkuv spoluv as niC y .p v "hradně moci proto 

dl § 249 ex ř má li dlužník tuto vec ve sve vy. ' 
'f~ .~u· náleží ~p~á.va jmění druhéhq spoluvlast-níka .. (~an~el~KJ ~dli 
§ 1328 obč. zák.; byla-Ii přece povolena exekuce po e . . . 
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na celou věc, j: dri.l.'h}7 spoluvlastník oprávněn domáhati se žaloho 
POI~~ § 37 ex. r. výroku, že mobilární exekuce není přípustná co d~ 
ce e . .o

v 

zabaveného předmětu č. 13723'; srov. Č. 3100, 5102. 

f:5~'~ s J ~:b~~~ :~ ~ ~ ~ ~:g ~~Ť~~I~SJnt~ít y~iZ též níže rozl1. Č. 14122, 

zajišfo;rací" pře,:!~stněz:í, tře.~aže bylo ujednáno v Němeoku v listině, 
s:psa~e pred nsskonemeckym ,notářem, není v tuzemsku chrán v 

pre
l
d
3
p'lsem § 37 ex. ř., nýbrž jen předpisem ~ 258 ex ř č 14023' sr~nvo 

c. lOl, 5026, 5161. . ' .. , . 

výhrada vlastnická viz též rozh. č. 14178 II hesla: neplat
nlosttSml0~VY (§ 879 obč. zák.), Č. 14531 u hesla' vy'hrada 
v as DIetvl. . 
Č e k"at e I s k á pr á v a: čekatelé, do jejichž čekatelských práv bylo 
z~s~z~n~ ?xelmcl neomezeným zřízením zástavl1ího práva jsou opráv
nent za ?he po~Ie ~ 37 ex. ,ř. a mohou se domáhati ~epřípustnosti 
~-:,ekuce ,vu~ec, Ulko!1-, pouze, pokud byla :povolena be'z dodatku »bez 
uJmy prav cekatelskych« č. 16098; srov.č. 7086, 8015, 10682, 11227. 

z a ~ r ž ° v a, cíp r á v o: oprávněný podle § 471 obč, zák. může v -
~oct p0h]edavht, pr?, kterou věc zadržuje, exekucí na zadrženou vlc 
I I k'7\ vec y t~ nepatn tomu, na jehož účet byl náklad učiněn' ža'lob~ 
vas III a vecI 'podle § 37 ex. ř. tu nemá místa č. 14331'; srov. 'č. 6649. 

zásta.v,n~, (před,nos,tl1í) '1?rá'Va viz též rozh. Č. 13271. 15928 
u ,~es~a. z~St~'V:n1 pravo zakonné podle § 1101 obč. zá.k. 
~~5zastavr:l, pr~vŮ' spoI,ku, vPOŽívájícího výhod čL HI min. nař. č. IlO} 
v v.,', po pnpade § 4 zak; c. ,4&/1885 ř. Z., nepatří k právům nedopou
ste]IClm ,po~l~ .§ .. 37 ex~. r. vykon exekuc,e, třebaže spolek byl v době 
zabavenI VecJ Jellch drzItelem Č. 14011' srov č 483J 5828 9174 . 
však č. 5864. ' .. " , j VIZ 

P o sh tl udP ;P o hle d á v k y viz též rozh. Č. 13282' u hesla' p ° s tup 
po' e a v k y, ' . 

pO'~ud Jest ~ml~vo~. o. postupu pohledávky s v~hra:dou vlastnického 
p:av~, pr?va?e, 'veCl za!}ožen jen titul pro převod vyhrazeného vlast
mctvl vk Za]lstelll neodíí'v-odňujíCÍ žalobu podle § 37 ex ,ř č 14122· 
srov. c. 5026, 5161, 2855, 7097, 11573. .. '.. , 

:E~::~K rO~I~dáv~'y ,baj.ncev s pří,~azem, aby, ~anka připsala postoupenou 
. { o r~ pne Irme z~ ucelem kry tl uvěru, který této firmě 0-

skytuje! opravnuJe banku braniti se námitkami podle § 37' e' y Pf 
exekucI zabavemm -postoupené jí pohledávky Č. 14537. x. r. pro 1 

nejde-liv.o ppžárrní náhmdu určenou stanov'ami poj.iŠťOVllY výhradně na 
~n~vr~lvZellJ dueh úpravu 't:0š~'Ůzen~ budov~, jest .postupník oprávněn 
, ':~ o'. ~ po. le

hl
§, ~7 ex. r.;, I pro!1 vymáh~jídmu věřiteli, vedo.ucímu 

~v UCl na -po ,edavku :pozar~l n~hrady, trebaže tomuto věřiteli .pří
sl s_elo pro vyma'hanoy pohle~avku zástavní právo- na po.jiště'né budově' 
uv~dl~~yn:k spore"! neJsou dotceny,nároky hypotekárních věřitelit (§§ 79 
a a SI za . o pOJ. smlouvěč. 145/1934) č .. 17034. . 

p.a c, h t o ~:n ~ pr á v a: exekuci zab_avením živnosti hostinské a v',če -
fJc:e Jovmne~o a ;propachtov~áním této živnosti i -s koncesí ne~,itre 
cr{síL~ ,)~rov~h 'I2odle § 37._~._ r. z dů~odu, že zabavená živnost i s kon-

. y ,~u _ p~ed povoleOlm. exekuce - povinným propachtována ne-

k
byla-hh á1pao,htoyvnt smIouva, které se třetí dovoláNá sprá'vnímu 6řadu 

sc v encpredložena '<;t jím-schválena. Č. 1353,3. ' . 

, o:b 1 i g a -Č oll i ;~ á r o k y:_ proti exe~uci v~~ené k~~isionářovým věřite
lef!Iv na po~leda'Vfky z obchodu,'ktery komISIOnář uzavřel pro komitenta 
muze komItent nastoupiti žalobou vylučovací podle § 37 ex.'"f. Č. 13393: 
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prodal-li vlastnikuv zmooněnec věc svým jménem, nepřísluší vlastní
kovi proti exekuci, vedené věřitelem zmocněnc.ovým na pohledávku za 
kupitelem, žaloba podle § 3'7 ex. ř., nebyla-li mu zmocně-ncova pohle
dávka postoupena č. 15708; srov. Č. 293, 13089, 12971; viz rozh. 
č. 8587. 
pouhou asignací (příkazem majitele vkladní knfžky spořitelně, aby 'Vy-
platila Vlklad asignatáři, který příkaz spořitelna přijala a ve svých kni
hách, ,nikoliv na vkladním ·listu poznamenala) bez -odevzdání vkladní 
knížky nenabyl asignatář práva nedopouštějícího výkon exekuce zaba
vením vkladní knížky ve prospěch asignantova větitele č. 14181; srov. 
Č. 11000; 14537. 
dokud se převod vlastnictví k nemovitostem nezapsaným v poz. knize 
nebo k stavbám na cizím :pozemku (§ 435 obč. zák.) nestane ulo.žením 
listiny u soudu (§ 434 ohč. zák.) , nepřísluší třetí osobě právo 'nedo
pouštějící výkon exekuce č. 15949. 
bylo-li mezi dodavatelem suroviny a její-m zpracorvatelem ujednáno, že 
právo nakládati s 'penězi, jež dojdou za odprodané zpracované zboží 
-na poštovní 'šekOVý účet, znějící 'na jméno zpracovatele, :náleží doda~ 
vateli, jemuž zpracovatel dojití -peněžitých částek -oznamuje, má doda
vatel nárok nedopouštějící výkon e:xekuce ,č. 16229; srov. č._ 6470. 
je-li předmětem exekuce obligační nárok po:v;j.nného na vrácení peně
žité j.istoty (kauce), stačí takovýto obligační nárok třetí osoby vuči 
poddlužníkovi na vrácení jistoty k odůvodnění ,její žaloby podle § 37 
ex. ř. Č. 16389. 
kdo zapůjčil povinnému vkladní knížku, aby ji složil jako kauci, může 
se žalobou .podle § 37 ex. ř. domáhati ,nepřípustnosti- exekuce vedené 
věřitelem toho, jemuž vkladní -knížka byla zapůjčena, zabav,ením jeho 
nároku na vydání Vlkladní knížky j žalobce tu musí dokázati hud' své 
vlastnictví k vkladní knížce, 'neb aspoň .obligační nárok na její vrácení 
Č. 16908. 
pl'á'Yo n-a'byté po výkon-u exekuce: vlastnktví lze platně 
převésti _ i k '\něcem postiženým exekučním zást'avním právem; nevěděl-li 
lIlabyvatel O' tomto právu a není-li jeho ineznalost zaviněna hrubou ne
dbalostí, zaniká vůči němu řečené zástavní právo, třebas se prodatel 
dOjJus!1l trestného činu Č. 14199; srov. Č. 12044, 12437, 6689, 7475 Sb. 
n. s. a jud. 'č. 222 uveř., v úř. sb. víd. ,pod č .. 1655, 
aktivní a pasivní op·rávnění k vylučo.vací žalobě viz 
též výše ,rozh. č. 17115, 17034, 16908 v mbr:iee: p-r á v o _n e d o p o. u
štějíCÍ výko-n e:xekuce. 
zabavení pohledávky postoupené ještě před jejím zabavením dlužníkem 
třetí osobě mI1že odporovati jen oua sama, a to žalob.ou podle § 37 
ex.ř. č. 14876. 
veřejný spoIečnik veřejné obchodní společnosti nemůže žalovati na ne
pří'Pustnost exekuce proti téže v,eřejné obchodní společnosti, -i ;kďyž 
tvrdí, ž,e zabav,ená věc (pohledávka) jest Jeho vlastnictvím č. 15246; 
srov. Č. 6351, 2478. 
byIy-li v exekuci vedené proti' třetí osobě zabaveny věci patřÍcí do jmění 
neprotokolované komanditní společnosti,' jsou k žalobě podle' § 37 e:x. ř. 
oprávněni všichni členorvé spoleĎnosti spoleóně č. 16390 (neřešena 
otázka, zda by mohl vystoupiti vlastním jménem jen 'některý z nioh 
proti neoprávněnému zásahu do společenského jmění). 
nebylo-H dědici pozitstalostním soudem ponecháno volné nakládáni 
s nemovitostí (§ 822' obč. zák., n'ýlbrž j-en IPouhá správa pozůsta
losti podle § 145 .nesp. pat.), je pozůstalost oprávněna domáhati se ža
lobou podle § 37 ex. oř. nepřípustnosti e'Xekuce vedené v,ěřitelem dědice 
na l1emovitosti -připsanou zůstaviteli č. 16813; srov. Č. 5719, 6393. 
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nerozhoduje, že se dědic, kte'!}' je zároveň dlužnikem žalovaného vě
řitele, stal před vylnesením rozsudku soudem prvé stolice vlastníkem 
dotčené nemovitosti Č. 16813. 
o b s a h žalob y: tvrzení žalobce v žalobě, že mu přísluší k vylučo
vaným předmětů'ffi právo nedopouštějící výkon exekuce z důvodu, že 
je koupil před povolením exekuce, nestačí, aby mohlo býti žalohě vy_ 
hověno rozsudkem :pro zmeškání č. 13169; srov, Č. 11589, 
11877, úřed. sb. vid. ,Č. 1126. 
pří s 1 II Š II o s t: jestliže soud, který povolil zajišťovací exekuci na po
hledávku ještě před .podáním žaloby podle ~ 37 ex. ř., oznámil (§ 158 
jedno ř.) <povolení exekuce soudu dlužníkova bydJi,ště, povolanému :k vý
konu exekuce (§ 18, Č. 3 ex. ř.), má toto oznámení význam a účinky 
dožádání o výkon exekuce (§ 33 ex. ř.), třebaže mu podle povahy exe
kuce exekuční úkon -nemusil hned následovati a je proto exekuční soud 
:příslušný :pro fů'zepři o nepřípustnost exekuce započatou po dojití .onOiho 
oznámení č. 13237. 
neprováděl-Ii okresní soud exekuční v P'raze výkon zájemného popsání 
svršků jako soud k výkonu zájemného popsání podle zákona povolan.ý, 
.nýibrž jen jako ~oud dožádaný pmr,olujícím procesním soudem podle 
§ 36, odst. 2, prvé -věty j. n., je procesní soud výhradně příslušný k pro
jednání a rozhodnutí sporu o přípustnost zájemného popsání podle § 37 
ex. ř. č. 13489. 
nepodal-li vyluč-ov,atel proti be!finí exekucí odpor u exekučního úřadu, 
nemůže proti ní ,podati vylučovací žalobu u soudu, třehaže mezí vy
rozuměním o zabavení svršků a nařízenou dražbou ,bylo velmi krátké 
mezi.dobi; podal-li vylučovate1 přece vylučovad žalobu -ll -soudu, nelze 
nic vyvozovati pro -přípustnost po'řadu práva Pf-O tuto žalobu z toho, 
ž,e berní úřad nedbal soudem povoleného odkladu dražhy č. 13205. 

podle § 39, č. I ex. ř. 'viz též rozh. Č. 14248, 14889, 15394, 16696 u hesla: 
e ,x e k 'u c e (§ 39, č. 1 ex. 'ř.) a č. 14002 níže žaloba podle § 39, č. 5 
ex. ř. 
žaloba o nepřípustnost exekuce povolené podle ,nálezu rozhodčího soudu 
nemocenské poj-i-šťovny, ježto tento nález byl pravlopla-tným rozsudkem 
pO'jišťovacího soudu jako, odvolacího soudu změnťin, jest žalobou padle 
§ 39, Č. 1 ex. ř. Č. 13-308; srov. č. 13766 u § 39, Č. 5 eJX. ř. 

soudní exekuci podle nálezu ,rozhodčího soudu ne mocenské pojíšťo-vny 
l!Ze povoliti teprve, až bude -p:ravoplatný, a podle exeku-č-ni žádostí, k níž 
musí býti pmoženo vyhoto-vení e:xekučního titulu, opatřené dolo!Žkou 
vykanateLn.osti Č, 13308. 
byla-li exekuce "povol'ena -před právní mocí inálezu rozhadčího soudu 
,nem. pojišťovny, není žaloba O' nepřípustnost exekuce vy:loučena tím, 
že pojišťovna nevznesl-a proti povolení e:xekuce rekurs č. 13308. 
útraty vzešlé vedením exekuce prohlášené potom za připustnou sdílejí 
osud -vymáhané hlavní po.hledávky č. 13308. 
pro spor o n.eplatnost -nebo neúčinnost e:xekučního titulu jest výhradně 
příslušný exekuční soud, vznikl-li z podnětu a za řízení exekučníhO' řízení 
(§ 39,č. 1 ex. ř.) Č. 13376; srov. Č. 2729 G. U. n. ř. 

podle § 39, Č. 5 ex. ř. viz též vý,še rozh. č. 13308 II hes-Í!a: ž a 1-0 b a -p_o ,d 1 e 
§ 39, č. 1 ex. ř., Č, 14233 II ,hesla: smě·n e Č 'fl é říz e n í. 
lze se jí domáhati výroku, že exekuce -po'Vo-lená podle formálně )JtraWo
plfl-tného rozsudku není pří,pustná, poněvadž soud, který vydal f-D!Zsudek, 
byl podle § 6 zák. Č. 70/1896 ř. z. (vlád. zákě) nepřislušný Č. 13578; 
srov. Č. 12612. 
žaloba, kterou se žalohce domáhá výroku, že ťixekuce není přípustná, 
ježto výměr- ~Všeo-becného pensijního ústavu«, tv,ořící ,exekuční titul, 
byl zrušen výměrem zemského úřadu, jest žalobou ;podle § 39, č. 5 
ex. ř. a je pro ni pořad práva p-řípustný č. 13766; sro'V. -č.-6648, 13308. 

žaloba podle § 231, odst. 2 ex. ř. 925 

nebyla-li doložka vykonatel;nosti na r o z s II d k~, po;Ile .kterého. byl~ 
povolena exekuce, správná, jest prostředkem k naera'Ve n.eJ~nIO~~~m~~~ 
pravého stavu věci Ipodle ubdoby §. 39, vč. v 1 e~~ . .' ale 1 }a9259 6725, 
přípustnost exekuce podle § 39, c. 5 ex. r. c. 14 ,srov. c. , 
6394 6291, 5861, 5650. .. 
dův~dnost žaloby podle § 39, Č. 5 ex. ř.,. domáh.al-li se ~alohc~~~~~l~ 
pustnosti exekuce povolené podle soudmho s!lllru, ,ktery byl, _ 
v advokátském sporu obecným zmoc~ěn~em,. tre~as byl takovy zrnoC 
nenec hmotněprávně zmocněn k uzavrenl smlrH c. 16307, . 
, I b ·dl § 39 v 5 ex ř lze se domáhati nepřípustnostI exeku~e, zao ou po e, ,c. .. . v.· "d' b n danych 

o v r dlu'" ník k -obhá'jení svého prava UZltl za ne z o ra 
nem~'Zde-akl §§'z35 36 1·~dnak v· ostatních p'řípadech § 39 ex. ř. č. 16725; mu Je n. , , . 
srov. č. 10896. . k 
žalobou podle uved. předpisu nelze se domáhati n~přípus~nost1 d exe ... u~; 
z důvadu že nebyly ani žaloba ani r o z s ude k zalovanemu oruce 
do vlastn'ich rukou Č. 16725; ,rov. Č. 14233, 13111,9830... . 
'd 'Iobll podle § 39 č 5 e,x. ř. domáhá-li se žalobce nepnpustnostt 
J e o za .' . '9 v 1 b'" 'k) smlouvy uza
povolené exekuce prO' 'nicotnos~ (§. 8~ ,c. bO-~· z!l ~e vykonatelném 
vřené o plnění výživ-né~o a vrac~m yena a o sazene 
notářském spise (§ 1, c. 17 ex. r.) c. 17059. ." 

cl t 2 v (k o v e den í od -p o r u v z nes e n e hop n 
pOdl~ ~ z~~hoo ~"é m e~ tu): '~rsada, pod.le níž rozsude~ 'p,?d!e § 232.e::\ ř. 

jest účinný pro veškeré zúčasr.?éné věři~el; ~ opravnene va proh m~~ 
·akož i pro dlužníka i proti nemu, nemem

v 
·n~c .~a, tom, ze se P!a~) 

,bratnost rozsudku vztahuje jen na roz-sudecny vy rok (§ 411 c. r. . 

Č. 13240. . "k' ., hl d' ky co 
účastníci rozvrh,?vého řízení mohou. o:?porov~t~p~l aZ~~1 P~ů ek~~é po-
do je'í jsoucnosti její výše nebo Je]lho pora lIZ uvo..., v ... 

'" ,J. ři zřízení' zástavníhO' práva nebo později neupla1noval, trebaze 
vlOny p .. ., 13192 

, knihovní zápis -na-byl formálně pravm mOCI c. " . ,. 
·estliže b 1 věřitel s odporem poukázá'll na 'pořad ~r.áv::~ p;~oh. torn~ Sl 
! t" YI odpor ve lhůtě neprovedl nemohlo hyb pnhhzeno- k Jeho 
nes ezova ah'· k bylo uvolněnou rOZ-nové řihlášce k dodatečnému rOZVir ,ovemu ro u 'a ,. .... v , 
dblovfnou .podstatu p;řiká,zati jen těm ~:ni~10:vním věfiteliIm, kten zalobu 
podle § 231 ex. ř. ,podali a spor vyhrah c. 13442. v 

nabylo'~li rozvrhové usnesení, pokud jím by-I o~por "'pOU~ázá~a?~abfo'~~d 
. . " oeí nelze tomu již odporovati- v nzem o z , -

f~~~i ~:l~:n~ ~z~í o žalobě n~mítati. nesprávnost formálního postupu 
:při odkázání adporovatele -na porad pra'va c. 13677. v • 

~~~~~ll ~id~~f~~t ;O~l~p§r~~, p~~~~z;r:x~v:~ z~~~~l~fia v~~~a~dg~,~~a~-pz:r~ 
třebas u -nepříslušného soudu č. 138113. v. • v .v . 
byl-li proti odkázání na pořa~ práva pOddán rJkur~, n10r~,~~o~,~u~ei~~~ 
huta pode § 231, odst. 2 ex. r. teprve neru oruce . v v 6 ,. 
byl rekurs: nebo dory,oIaci rekurs vyřízen č. 14865; steJne c. 7 97. dl 
výwam důvodů odpor-u, uvedených při rozvrhovém roku, pro spor po e 
§ 231 ex. ř. Č. 16365; srov. Č. 9770, 8874. . . ěn 
nelze .přihlížeti k ,duvodum odpo~u, .které ~ice mohly v býti up.latn ·n~ 
odporem, ale nebyly při roz>vrhovem roku predneseny c. 16365, stel 

Č. 8874. d 2 ... ne m u z e 
žaloba podaná k provedení o~poru podle § 231, o st. ~'~~vém řízení 
se opírati o jiný důvod, ne-z ktery byl Vz,nesen v rO:lvr . 
Č. 16365; stejně Č. 9770. 
náležitosti od.půrčí žaloby podané k provedení odporu odkázanému na 
pořad práva č. 16498. 
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předpis § 233 ex, ř. platí pro všechny žaloby podané k vyřízení odporu 
vzneseného pN rozvrhovém roku a odkázaného na pořad práva tudíž 
i pro odpurčí žalobu odporovou č. 16498. ' 
odpůrčí žaloba, jíž se provádí jen odpor vZ1nesený při rozvrhovém roku, 
-nemusí vyhovovati ustanovení § 13 odp.- ř. a nen.í ani ,potřebí, aby zněla 
na neúčinnost za'sta:vního práva a pohledávky žalovaného odpl1rce v1Íči 
odporujícímu věřiteli č. 16498. 
relaŤilvnÍ účinek úspěšné odpurčí žaloby odporové se týká jen otázky. 
komu a jakou částkou má býti odporem dotčená část rozdělované pod
staty vyplacena; tu otázku musí řešiti sporný soudce, hyť i nebylo žá
žádosti o to' č. 16498. 

podle § 231, poslední odst. ex. ř. (d o II á h áu í sel ep ší ho .p r á v-a) vh 
rozh. č. 16689 u hesla: zástavní právo. (§ 469 O'bč. zák.). 
ani z á s t a v u í p r á v a spolku, použÍi\rajícíhO' výhod čl. III. min. nař. 
č. 110/1865, po případě § 4 zák. č. 48}1885 ř. z., nepatři k právům 
nedopouštějícím podIe § 37 ex. ř. výkon exekuce, třebaže spolek byl 
v době zabavení věcí jejich držitelem, nýbrž jeho ochrany se v exekuč
ním řízení lze domoci podle § 258 ex. ř. Č. 14011; srov. Č. 5828, 4833. 
jde-li o použití 'V,ýtěžku za i\Těd v bef!l1Í exekuci zabavené a prodané, 
nelze se podle § 382 zák. Č. 76/1927 domáhati u soudu žalobou :na 
stát určení zákonného práva zástavního (§ IlOl ohč. zák.) a přednost
ního uspokojení z výtěžku a neplatí v takovém případě předpis § 370 
řeč. zák. ("bdO'bný předpi,s § 258 ex. ř.) č. 14082. 

podle § 258 ex. ř.: zaji'šťovaci převod (přev,lastnění), třelbaže 
byl ujednán v Německu v listině, sepsané před říšskoněmeckym notá
řem, ,není v tuzemsku chráněn. .předpisem § 37 ex. ř., nýbrž jen před
pisem § 258 ex. ř. č. 14023; "mv. plen. č. 5026, 5161, 13101. 
jestliže se úmluva o postupu prodatelovy pohledávkri g. výhradou v!!ast
nktvi k prodané věd stala z důvodu, že, postupník poskytl posttup-ují
címu kupite1i úvěr, a!I1iž bylo. zároveň ujednáno, že by se, kdyby byla 
prodaná věc při realisaci postoupených práv z výhrady vlastnictví 'Vy
-dána postupníkovi, dluh u postupníka zmenšil a :Q kolik, jest úmluva 
o p-ostupu výhrady vlastnictví pro posturpníka jen titul pro převod vy
hrazeného vlastnictví k zajištění, jež 'V exekučním řízení může býti 
ochráněn jen žal',abou podle § 258 ex. ř. Č. 14122. 
zůstala-li s k u t k o v á tvrzení nezměněna, nejde ,o změnu žal-ohnmo 
d ů vod u, jestliže žalobce podřadil žalob-ní nárok nejp-rve pod § 258 
ex. ř., později však pod § 37 ex. ř.č. 15329. 
třebas vymáhající věřitel neuplatňoval své právo na přednostní usp,Ů'
kojení z dražebního výtěŽlku (smluvní zástavní právo) v řizení roz
vlrhovém, může je uplatniti žalobou ,podle § 258 ex. ř. Č. 15389. 
pro nárok na přednostní uspokojení vykonatelné pohledávky na nájem
ném z výtěžku prodeje vnesených svršků, odstraněných z nařízení soudu, 
,stačí k zachování zákon-ného zástavmiho práva pronajimatelova podle 
§ 1101 obč. zák. jaký.koli projev pronajimatelův učiněný u soudu, z ně
:hož je zřejmé, že a ke kterým svrškům uplatňuje- své zákonné právo 
zástavní, na př. podání ža,loby o zaplacení nájemného, spojené s ná
vrhem na zájemné popsání svršků oČ'. 15928. 

podle § 89 srn. zák. viz heslo: smě n.k a (§ 89 srn. zák.). 
doba vzniku nároku ze směnečného obohacení Č. 15619. 
pro vznik nároku z dů'Vodu § 89 směn. zák. je rozhodující doba, kdy 
nastalo ,obmeškánÍ směnečných úkonů, nutných k zachování práv ze 
směnky, a kdy tudíž nebyly splněny v určité - propadné - lhůtě 
předepsané podmínky výkonu práv Č. 15619. 
nárok ze směnečného. obohacení (§ 89 směn. zák.) přísluší i občansko
právnímu nástupci majitele směnky (postupní-ku, dědici) č. 15619. 

živnost 

~ 'k e lze domáhati na výstavci 
nároku z obohacení podle § 89 smel1. za . s nehledíc na to, zda J.e 
nebo na příjemci směnky, který jest o?~oh~c~n b . 
,na směnce ještě další směnečné prohlasem JIného výstavce ne o pn-

jemce č. 45792. • .. (§ 9) 
od o v, nůmo konkurs viz heslo: od p fi rCI na r o k . 
Od:~ v konkursu viz heslo: k on k u r s (§§ 29 a další ~onk. ř.). 
odpůrčí odp.orová "iz heslo: ž a lob a pod Je § ~31 ex. r. (§ 41) 

e 41 zák. O spol. s r. o. ~z heslo: s p o I e c 'n o s t s r. o. . 
":ie : 125 nesp. pat. viz heslo: p o z Ů s t a los t (§§ 125. 126 nesp~ pa!.). 
~lučovad podle § 37 ex. ř. viz heslo: ž a I o b a iP o rl 1 e § 37 ex. r. 

1 .~~. podle § 47 koni<. ř. viz heslo: konkurs (§ 47). . 
vy UCV,"c, . ' k d (§ 1330 obč. zak.l, 
zdržovací a odstraňovací viz hesla: n ah rad a s' o y 

s o u těž :ll e k a I á. 

Ža10bní jistota viz heslo: jistota žalobu!. .. (§ 225 odst. 2 c. ř. s.), roZ
_ odpověd' viz hesla: p r a z d 'll 1 'll Y S o u d.fl ! .) , 

s ude k p- r o z m e š k á n í (§ 398 c. r. s. . , ~ 
, Ut 1 koncesované autodopravy zavazal ze-

správa: smlouva, kter0l!. se v~al1 ~ . stku ua úhradu ztrát na příjmech, způ-
leznič,~í sp:ávě ,~l,.a~h ur~I ~m. c; utodopravou, jest platným právním 
so'be'llych zelezmcm sprave J~ o a v, v 15092 
.ctů;vodem, zavazujícím smluvmka k pI~em c. ,valo b 'a (žalo'bní žádost, 

žádost viz hesla: r o z s ude k (§ 406 c. r. s.). z 

určitost): .. ' škod dra-hou. 
železnice: od p o věd ll' o s t y!Z ,~es~o. h~S~o~ r ~ ~ ; r a vale 1 e zn i ční. 

přeprava žeIe~nlcnI VIZ ěs,tna,~ci železniční. 
zaměst~anci ~1~ ~esl~: lz~moutěž nekalá (§ 2 zák. p. n. s.). 
a ne k a I a s o u t e z VIlZ es o. s , " , 

t ~ ,v 'kupní ,renty 'Vyplacene statem konce-
Zelezniční k?Dc~~e:~ práv~í po~ah~ . t;ec. s~~emí dráhy císaře Ferdinanda« podle 

stO'naf1 zelez~lce,» . ' . vPPY', 'konern č 212/1906 ř. z. Č. 16015. 
dohody schvalene a u'Verejnene za . v I .•. kon 

. I (' sem) toho co ze ezUlcmmu -
vykupní renta jest ekvlva ~n1ern ',Y~fu~o podniku tÍm že -nemohl využit
cesio~áři ~šlo v provo.z.u :e de,zn~končeuí koncesní doby, n~koli realisá-
kovatI udeleuou konceSI az .0 • v v 
tem 'základního j.mění konceslO'narova c. 16015. 

úřednlk viz heslo: exekuce (§ 1, Č, 5 ex. ,ř.). 'V ' 

_ zaměstnanec viz heslo: z a m ě s hl a -ll c i žel e znl c'fl 1. , 

2idOvská obec náboženská viz heslo: i s r ae I i tsk á n á b -o ž ens k a ob e c. 

žiro směnky viz heslo: s m ě,n e č n Ý z á k,~,n. v 

živnost: sp·ráva vnucená její viz.t~m/eheslo' acht vnucený. 
- - 'Vnucené ,pro'PachtoVaTIl, v~ ,'v P n atří koncesovaná živ-

jsou-li tu pObdI?inkdY §ik)34Jb ~~~u;,tt p"tcis:~iy el§ 3, odst. I konk. ř.). 
nost (,pohTel ll! po n 
č. 17010. ák d 'd' ten kdo kryje samostatný 
pokud pv~dle §t' 1~13 u a~~'~~·u z z~ '~kg~~l :znikl~u zákazníku ,č. 17128. 
provoz zlvnOS I lInO, ~. ť • 
byla li dražba konaná za ,úče~ťo pr~p:c~t~á~í zťjv:~sr~ý~s ~aH;!~~: 
,~~~t~ ~i~d~?eb~,U~~;o~~~~ §zaba~e~é s .právo "~Ii~něž~no jiným zpllsobem 

č. 17129. . h I 
automobilová dopravní (doprava oS,ob a ,nákladŮ) viz též esa: 

autobus pojištění smluv,uI. ' 
koncesovadá živnost -dopravy ,osob neb, nákladll ve smysl~ § 1 zák. 
č. 198/1932 může býti postižena exekUCI podle § 331 eX. r. č. 13566. 
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v z~k,oně .č .. 19~j1932' není předepsána zvláštní způsobilost -k r; 

~oh~ťvn~sre:~Q.~Cke dopr,av~, ?s~bnÍl!l. auto~usernJ nýbrž jen osob~f ~;~ 
v, , k . o provozovam teto Zlvnostl, kteréžtO' pojmy jsou různé-

pn ~e UCl v.nuc~nou spráyou nebo vnuceným propachtováním živ~ 
~o~~~ au!odÚ'~ravOi,!O~hod~le j.en, zda zákon k nastoupení talwvé živ
s ob': vrzadUJe .zvla~tllI .ZpU~D'bl1~sti, a jest rozeznávati mezi touto. způ~ 
~ lOS 1 .~ m~Zl zpusobIiosh -k Jlzdě fintorovými vozidly Č. 1381l. 

?aV
l
k
l
a
6 

z jlzdneho -nepožívá zákonného zástavního práva podle § 21 zák 
c. /1927 Č. 13842. . '. 

,p!,ov?zo";,,atel kon;:esované _ autobusové perIodické dop:ravy osob Je po
tuny .. nah:adou "skody, která vz.nikla jiným dopravcům-koncesionářům 
lm, ze sve~~<o:ne změnil svůj úředně schválený jízdní řád č. 14184. 

nelze zpenezlÍ! exekuoním prodejem podle §§ 332 341 ,~k . 
k :provozu dopravy motorovými vozidly č. i4983. ' ex. r. onceSl 

sml,ouya, k!~rou ~~e m~Ftel koncesované autpct.opravy zavázal železniční 
~Pfav~~pl,atlb ~,~cv1to~ 'castku na úhradu ztrát na příjmech, zpiJ.sobených 
z: eZ~lCnt , sprave., ~eho autobusovou dopravou, jest platným rávním 
~uvo~~~, zavazujIClm smlu'\/il1í-ka k plnění č_ 15092. p 

~0~~n~~n~~V~9~~~· Č. 77/1935 je živmost autodopravní živností konce-

~o~~itr tUlt~g~iravní živnosti není potfebí průkazu i v I á š t n í způ
o.bcházení zák,azu o pachtu koncese podle § 7 zák. č. 198/1932 č 16798 
Ullcotnost (§ 879 d " . '. z' v , o st. ~v obc. zak.) smlouvy uzavřené za účinnosti 

ak. ~c. 19~/193~, podle mz se provozovatel koncese o autohusové do
prave z~v~zal" ~ev.zastavÍ dopravu za tím účelem, ab druh' smluv 
provoZUjlCl;lu!ez zlvlnost na téže trati ·p.odle jiné konc~e mohl dopra~ 
provozovatI sam č. 16798. ' 

hostit1Siká, a ;ýčepnická viz heslo: exekuce (§ 331 ex. ř.). 
restašu~a~edrSykáSa clU é e n í .p 0hd I e § ~70 ob č. zák. viz hesla: II á hra d a 

, _ m OUva sc' Ovacl. 

~r~o-~ klot2jels~2~ rpr~v:ozo~ání hostinské živnosti nabyto před účinností 
cesi' h~stinskou ' ' ·ne ze navrh n~a pov?lení :exekuce :na živnost a kon
n'k 'd pod~e § 341 ex. r. zamltnouÍl z důvodu že rpodnik dluž-

1 a ne~~l, ve en vauI se čtyřmi pomocníky, při čemž '~ezáleží lna tom 
zd~k dluZlllk ?bdr~el ~o-n:.esl k provozování host1nské živnosti na základě 
rruI3~z7~. zpusohdostI, Cl zda byl od takového průkazu osvohozen 

e:xekuci ,z';lbavením .živnosti hostinské a výčepnické. ovinnéh 
E,a~~t~:an;mz t,~too žlvno;;ti i s ko~ceJí nem~že uetÍ PddporOY.~ttpg~~; 

,.. uv.odu, ze zabavena ZlVno.st 1 s koncesí hy-1a mu v d 
~~~~~~~m jíž ~~k~:f ~ovini~Ýl!I pr?pa;hto:v~!1a, nebyla-li pacht~~~í 
žena a jím schválen~ č.o~~;;3: spravlllmu, uradu k schválení předlo-

~;~a-l~ pachto,,:~í ,smlouva o, hostinské živnosti uzavře.na pod podmí:n
dH ' ze p~chty'r bude schvalen, a provozoval-li pachtýř živnost ještě 

nve, nez ,o zlvnostenský úřad jako pachtýře schválil, jde o podmínku 
~~~~~z~v~~sc~~~~~~fop~níhtS~louvab zl-anikl,a, }akmi/.e usnesení okresního 
v 'v, - ac yre na yo pravm mOCI· .napotom-ni úm1u 
ze pachtyr, povede živnost dále na podkladě též~ pachtovní smlou:a, 

i~~~~:3f~~~~~s~~!c~:n~d~%~~ §~~~a~6~i ~i~t, ~:eb:~~:11;~ic~;;;~~J~~ 
č. 1370C. dle § 14, pIsm. c) Zlvn. r. za prominutí průkazu zpúsobilosti 

po-kud jest odůvodněn nárok propa-chtovatele proti nes chválenému pach-
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týři z bezdůvodného obohacení, ježto užival jeho místností a inventáře 
-bez právního důvodu č. 13708. 
'byla-li jistota určena k zajištěni povinností paChtýře z pachtovní 
smlouvy, pachtovní smlouva však zan.ikl3J tím, že se splnila rozvazo
vací výminka, neslouží jistota k zajištění nároků propachtovatele proti 
pachtýři z důvodu, že pachtýř po rozvázání .pachtovní smlouvy .p.ach
tovaný předmět nevyklidil, nýbrž že, ho dále užíval, aniž za toto bez
diJ.vodné užíváni dal úplatu Č. 13709. 
věci určené k užívání při prov,ozu živnosti hostinské a výčepnické 
v části ,domu, ale ne ktrvalému užívání domu, nejsou .příslušenství ne
movitosti (domu) Č. 14348. 
propachtování nebrání její vnucené správě č. 14392. 
pojistník, jenž sjednal Ipojištění proti ·nárokům z povinného ručení Jako 
majitel hostinství, nepozbyl zájmu ,na pojištění propachtováním živnosti 
Č. 14534. 
pouhé převzetí rukojemství z,a -zápůjčku, kterou má 'býti umo~něn vy
půjčitelúm provoz hostinské živnosti, ač k jejímu provozu ,nejsou ,podle 
předpisu zák, Č. 112/1927 Zipůsobilí, nepříčí se samo zákonu, ·nebyll-li 
anri za:půjčiteli znám pravý stav věci Č. 15486. 

stavební (sta\'ltelská) viz též hesla: náhrad. škody, smlouva ko
lektivní, správa vnucená ži'Vnosti, stavební ruch, 
řád, stavitel. 
podYa § 24 zák. Č. 45/1930 mažu byť kolektivne smluvy v obore sta
vebných živností zmenené individuá1nou smluv-ou len v prospech za
mestnanca Č. 15164 OÚr. sb. Č. 2629). 

svobodná: ok nabytí živnostenského oprávnění stačí op<wěď živnosti 
Č. 15515. 

- jestLiže živnostenský úřad vzal opov-ěď na vědomí a vydal živnostenský 
list, jde o rozhodnutí správního úřadu, které nemoh.ou SOUdy po věcné 
stránce ,přezkoumati č. 15515. 

zprostředkovatelská viz heslo: s m'l o u vaz prosU e d k o vat e 1 sk á. 
- ,.ni z §§ 1 a 5 zák. Č. 203/1925, ani z § 1, odst. 3 vlád. nař. Č, 7lj 

1926 nelze vyvoditi soukromé právu na vy-dání vysvědčení (~ 1163 
.obč. zák.), nešlO'-li ,O' 'poměr (smlouvu) služební Č. 14323. 

zubní technická (zubutechnická) viz hesla: po- ji š t ě n í s m I u 'V n í, o d- . 
p'ovědnostní, zubní technická -koncese. 
ze samostatného .prov:ozu živnosti zubního technika jest vyloučen i Jako 
pachtýř koncese ten, kdo v době vyhlášeni zákona Č. 303/1920 nevy
hovovaL podmínkám druhé věty druhého odstavce § 2 řeč. zák. Č. 14622. 

živnostenský řád viz heslo: ma -1 O' r o -l tll í k (na Slovensku) a judikaturu u hesel: 
s O' u těž ·n e k a 1 á, v d 'ov a, Žl v n o_s 1. 
pojem a rozsah oprávnění náměstka ve smyslu § 55 živu. ř. Č. 15597. 
obchodními pomocníky ve smyslu §" 73 a) živn. i. nejsou jen O'soby, 
které .isou zaměstná<ny 'v obchodních živnostech podle § 38 živn. ř., ale 
i osoby zaměstnalJlé při obchO'du vůbec, pokud jejich činnost nezáleží 
jen v podřízených pracích pomocných č. 15948. 
.otázku, kdo je IpO'mocným dělníkem ve smyslu § 341 ex. ř., jest po-
souditi podle předpi5u živn. ř. (§ 73 živ-n. ř.) Č. 16308. . 
jestliže byla OIbci příslušným ,sprá'vním úřadem .pravoplatně udělena 
živnostenská koncese a ustanO'ven jí náměstek k provozu živnosti. jest 
obec oprávněna míti učedníky, dokud jí toto právnění nebylo odúato 
podle §',9.s, odst. 5 živ·n. ř. příslušným správním úřadem, a obec splnila 
svou povinnost (§ 104 živ-ll. ř.), vydala ... Ji po 'skončení učednického po
měru uče-dní'.kovi učebné vysvědčení Č. 16808. 
odepřelo-li živnostenské společenstvo potvrditi vydané uéebné vysvěd .. 
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čen.í, ,!estává se !Xsv..-ědčení neplatným, ný,hrž učedník se může domá_ 
-. hati nap!avy o pnslusněho spravniho úř"du (§ 127 ži"n. ř.) č. 16808 
ZlVfiostenská ,spoIecenstva viz hesla: TI á hra d a š k o d y .p o řad p r á v a p r a' 

~~,~n:áSO}~dYJ roz~?dčí soud, smlouva kolektivn.í s~utěŽ 
_. ,a, ZIV-nost, zlv-noste>11ský řád. -, 
z~vnosténSký podnik viz hesla: p o rl.n i k, v d o v a. 
ž'vnostenští .• 

. p .. šptorně o~n,Cl podle § 73 živn.ř. viz hesla: e" e k tl C e (§ 341 ex ř) 
OJI TIlpensl'Jní. . . '. 

živnostnik drobný viz heslo: ex e k II C e (§ 251 Č 6 !lX ') 
život .nepo'ád . (§ 109 b'" " .. r .. 

• r . ny o c. zak.) VIZ heslo: ro z v {} d (důvody) rozh č 16463 
- zhyrť\\~13 f) ro~l. zák.) viz heslo: rozluka (§ 13 f) rozl. ;ák:) rozh: 

životní pojištění viz heslo: poj iš tě fl í s m lu v TI í ž i VD tn í. 

• 

Seznam ustanoveni zákonných, která 
byla ve svazcích XVI. až XX. vyložena. 

!i I 
§ 2 
§4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 
§ 9 
§IO 
§ 12 
§ 15 
§ 17 
§ 19 

§ 21 

§ 22 
§26 

§ 27 
§ 33 

§34 
§ 35 
§ 36 

§ 37 

I. Občanský zákoník, 

čís. 

. . . . . . 14189 
14612, 14888, 14956, 16388 

14179, 14328, 14883, 
14913, 15729, 16230 

· 13707, 13942, 14593, 
14961, 15001, 15923, 

15933, 16193, 16494, 16732 
· 14198, 14507, 14563, 

14622, 15001, 15217, 16013, 
16267, 16789, 17001, 17127 

13318, 13362, 13954, 14180, 
14419, 14581, 14880, 14883, 
14981, 15068, 15120, 15196, 
15525, 15925, 16047, 16095, 
16482, 16691, 16693, 16789 
14245, 15600, 15923, 16789 

· 15677 
13235, 15527, 17107 
14667, 15974, 16434 

· 16911 
· 14030 

. 13318, 13388, 
14614, 14769, 16682 

· 14255, 14563, 14858, 
15467, 16014, 16304, 16652 

· .. . 16494 
· 13878, 13890, 14030, 

15172, 15176, 16031, 
16432, 16832, 17071 

13890, 14684, 16432, 17071 
. 14848, 15159, 

16039, 16392, 17036 
14883, 15159, 15352, 15934 

· 14328 
· 13337, 14328, 14649, 

14713, 15159, 15352, 17036 
· 13337, 13362, 14235, 

14328, 14649, 14913, 
15010, 15159, 15352, 15729 

§ 38 
§40 
§ 43 
§44 

§45 
§ 46 
§ 48 
§ 62 
§ 64 
§ 65 
§ 66 
§ 67 
§ 75 
§88 
§§ 89, 90 
§90 
§ 91 

§ 92 

§ 93 

§ 94 
§ 99 

§ 103 
§ 105 
§ 107 
§ 109 

§ 110 
§ III 
§ 136 

čís. 

· 14883 
· 16326 

· 14194, 16238 
· 13339, 13514, 

14157, 14835, 16372 
. . . . 13254, 14285 

14235, 14285, 15375,16931 
· 16304, 16329 

13254, 15590, 16230 
· 15590 
· 17106 
· 16326 
· 13254 
· 13309 
· 15293 
· 16372 
· 13339 

13171, 13339, 13527, 13807, 
14227, 14446, 14508, 14776, 
14842, 14863, 14993, 15299, 
15357, 15422, 15558, 15671, 
15756, 16037, 16087, 16175, 
16287, 16372, 16826, 16846, 
16940, 17024, 17066, 17113 

. 13171, 13257, 13864, 
14157, 14497, 14993, 15558, 
15756, 15946, 16372, 16845 

· 13253, 16186, 
16326, 16826, 17059 

· 13495, 15179 
13253, 13309, 14835, 
15590, 16656, 17059 

· 13232, 16186 
14842, 16186, 17059 

· 15167, 16175 
· 13339, 15167, 

15278, 16463, 16656 
13943, 14666, 16372, 16768 
13293, .13579, 15934, 16326 

· 16191 
59" 
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čís. 
Čís. 

§ 138 Čís. Čís. . . 13617, 14218, § 233 . 13251, 13662, 14129 14320, 14951, 17094 
14170, 14426, 14887: !> 313 15764, 16963 § 367, posl. věta 13499, 13500, § 139 . . 14105, 14846, 15335, 16040, 16494, 16950 § 315 13372, 16712 14199 

14878, 15890, 16401 !>!> 236, 244 · 16494 § 316 · 14464 li 368 14820, 15738 § 141 13812, 13866, 14010, 14172, §244 14939, 15386 li 319 · 16710 li 369 15949, 16518 14764, 15358, 15430, 15858, § 248 14255, 14877 li 3·22 · . . · 13315 li 370 · 17041 15925, 15991, 16401, 16504. § 249 14402, 16523 § 326 14464, 14956, 15738 li 371 14820, 14891; 14956, 15124, 16510, 16676, 17106, 17113 !>!> 251 až 253 · 13808 § 328 · . 14327, 14464, 16130, 16405, 16549 § 142 13394, 17005 § 252 · 13808 15738, 15914, 15968 §372- 14130, 14390, 15480, § 143 . . 14173, 14480, 14846, § 253 · 13808 § 329 · . 14327, 14956, 
15949, 16673 14878, 15027, 15358, 15991, § 262 13808, 15770 15949, 16109, 16517 

§ 373 · 16673 16356, 16676, 16701, 17113 § 263 · 13808 § 330 16109, 16517 li 374 · 14390 § 145 · 14424 §§ 264, 265 · 16494 § 331 16109, 16669 
§ 378 · 14769 § 150 13759, 14939, 15358 § 266 · 13199 § 332 16109, 16669 li 380 · 13224 § 152 · 14170 § 271 14170, 15507, 16411 § 333 16109, 16880 
§ 388 · 15435 § 154 13970, 14157, 14630, §272 · 14522 §334 Újoo4, 16109, 16804 li 389 · 15435 14824, 15067, 15523 § 280 14305, 14522 § 335 14327, 14427, 15404, li 393 · 14956 § 156 13871, 14218, 16191, 17004 

§ 282 13171, 13662, 14402, 1'5606, 15705, 17076 
§ 395 · 15002 § 157 14522, 14887, 16494 § 335 · 16109 

· 17115 . . 14218, 14999 
i3870, t!í4l14, 16109, 16669 li 404 · . . § 158 13384, 13617, 13871, § 283 1403·1, 15547 li 336 

§ 414 13252, 13548, 13655, 
13968, 14146, 14320, li 283 · 17075 li 337 : . 16109, 16683, 16712 

14467, 14669 
14976, 15635, 16191, § 285 · 14191 li 338 14327, 15606, 16004, 16109 

§ 415 13655, 14055, 14669, !>!> 285, 292 · 15794 § 339 15949, 16683 16676, 17004, 17094, 17106 
§ 288 · 14712 § 340 · 17107 16130, 16645 § 159 13968, 17094 § 292 14191, 15124, 15630 § 345 · 14464 § 418 14345, 14390, 15028, 15205, § 160 · 15590 § 293 15630, 15794, 15949, §346 15949, 16556, 16682 16743, 16518, 17115 § 161 14393, 14498, 14951, 

16383, 17075 li 351 · . . . 15764 li 420 · 14669 15635, 16191, 17094 
§ 294 . . 13220, 13288, 13304, li 353 · 16585 § 423 14820, 17041 § 163 . . 13178, 13251, 13617, 

13312, 13380, 13669, 13898, !i 354 t:Y.245, 14390; 14582, 14854, 
§ 424 13372, 14130, 14731, 13850, 13871, 14054, 14145, 15028, 15509, 16104, 16521, 

14218, 14279, 14498, 14518, 14026, 14171, 1419-1, 14348, 16585, 16691, 17022, 17041 16293, 16585 
14770, 14799, 14807, 14951, 14376, 14669, 14788, 14902, 

li 358 · 13245 § 425 13604, 13655, 14188, 14467, 
14976, 14999, 15320, 15352~ 15034, 15201, 15283, 15387, 

i3220, 14362, 16m1, 16955 14892., 15214, 15949 
15502, 15532, 16293, 16312, !> 361 15588, 15767, 15863, 15962, § 362 13245, 13354, 14265, 14362, § 426 13224, 13'372, 13545, 13604, 

15966, 16023, 16315, 16409, 16383, 16625 
14390, 14582, 15364, 16104, 14228, 14591, 14731, 14892, 

16659, 16676, 16994, 16999, § 295 13172, 13644, 13905, 1434R, 16585 16293, 16483, 16585, 16642, 
17094, 17106 14902, 15387, 15532, 16383 

§ 363 · 16805 . 17041 
§ 164 . . . . 14054, 16409 § 296 15034, 15387, 16293, 16383 § 364 13513, 14618; 15850, 16035, li 427 13372, 13545, 13604, 14099, § 166 13866, 14519, 15060, 15299, § 297 . . 13220, 13288, 13775, 16203, 16691, 16981, 17-107 14307,.14591, 14829, 14892, 

15353, 15430, 1547R, 15513, 14348, 14788, 15283, 15387, - a) 13326, 13513, 14101, 14265, 14897, 15214, 15683, 16101, 
15750, 15925, 16359, 16676 155m, 15949, 16312, 16383, 14294, 14409, 14618, 16312, 16480, 16483, 16526, 

§ 167 13884, 14224, 15750 16467, 17115 14739, 14801, 16203, 16642 
§ 169 - a) . 13220, 13288, 16674, 16980, 17148 13224, 14099, 14301, 14591, · 13843 13312, 13669, 14171, § 428 § 171 · 15299 b) · . 14193, 15850 14698, 14892, 15214, 15440, !>!> 176 až 178 · 16414 14788, 15283, 15387, c) 13168, 13332, 13839, 14133, 16004, 16483, 16521 § 182 · 13691 15502, 15703 14704, 15453, 15454, 

§ 429 · 13546 § 183 § 298 . 14265, 14294, 14376, 15201 16076, 16299, 16625, · . . 
§ 184 

13691, 16411 
§§ 299, 300 . 14669, )6408 16667, 16959, 17135 § 431 13224, 13853, 14707, 

· 13691 15480, 15949, 16989 § 188 131.78, 13251 § 305 . 15347 li 365 . . 15098, 16205, 16981 
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~ 1157 . 

§ 1158 . 

. . . . 16225, 16595 
13453, 13603, 14076, 14132, 
14231, 14336, 15765, 15823, 

15120, 15167, 16452 
13642, 13688, .14167, 
14250, 15040, 15366 

_ odst.3. 
- odst. 4 . 

§ 1159 . 

. 15366 

. 15458 
15356, 16741 

13316, 14592, 14979, 
15075, 15892, 16069 
13516, 15037, 15536 
14150, 14656, 15012, 
15037, 15483, 15638 
i4323, 14940, 15105, 

§ 1162 . 

b) 
d) 

~ 1153 . 

~ 1164 . 
§ 1165 . 

§ 1167 . 

§ 1168 . 

§ 1170 . 

§ 1174 . 

1'5758, 15924 
. . . . . . 15433 

13557, 14049, 14716, 14718, 
15024, 15221, 15276, 15790, 

15407, 16425, 16663 
14716, 14958, 16001, 

16226, 16563 
14204, 14367, 14725, 15779, 

16099, 15425, 16707 
14096; 14602, 15104, 
15157, 16309, 16877 

13854, 14384, 14483, 14888, 
16855, 17126, 17133 
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& 1175 . 

~ 1182 . 
§ 1184 . 
§ 1190 . 
$i 1192 . 
§ 1193 . 
§ 1198 . 
$i 1199 . 
$i 1201 . 
$i 1203 . 
§ 1207 . 
§ 1217 . 
§ 12,18 . 
$i 1220 . 
$i 1221 . 
§ 1227 . 
$i 1229 . 
§ 1231 . 
§ 1234 . 
§ 1235 . 
§ 1238 . 

$i 1239 . 
§ 1240 . 
§ 1242 . 
§ 1247 . 
§ 1249 . 
$i 1262 .. 
§ 1264 . 

§ 1266 . 

& 1267 . 
$i 1270 . 
§ 1271 . 

Čís. 

13203, 1::>2·22, 13719, 14313, 
15195, 15515, .15724, 15844, 
15917, 16046, 16066, 16549, 

16923, 17:133 
· 15917 
· 16066 

15844, 16923' 
159,17, 16987 
16066, 16923 
13203, 14676 

· 16987 
· 13719 

15724, 16046 
· 16031 

1:>204, 16500 
. . 15193,,16734 

15495, 15732, 16036, 16101 
13841, 15495, 15732 

· 16734 
· 15,193 

13249, 13563 
· 15291 

. . . 16109 
13320, 13602, 13,123, 13~99, 
1::>818, 13941, 14098, 15851, 

16635, 15923 
15851, 15946, 16293 

· 15851 
· 13'339 
· 14483 
· 15291 
· 15068 

13253, 13339, 13807, 
16500, 17066 

13339, 13375, 13807, 1383&, 
14435, 14842, 14885, 15068, 
15193, 15357, 15539, 15558, 

16500, 16734 
· 16501 

14888, 16135, 17050 
14384, 15456, 15535, 

16135, 17050 
14888, 15456, 16135 

13282, 15770 
· 16047 

13594, 16080, 16334 

§ 1272 . 
§ 1278 . 
§ 1285 . 
§ 1288 . 
§ 1291 . 
§ 1293 . 

§ 1294 . 

15826, 16334 
14070, 14295, 15372, 15510, 
15541, 15636, 15686, 16168, 
16292, 16494, 16672, 16674 

13357, 14174, 14255, 15086, 
1'5780, 15900, 15959, 16281, 
16304, 16430, 16453, 16514, 
16565, 16570, 16620, 16707, 

16708 

čís. 

§ 1295. 13207, 13357, 13361, 13550, 
13819, 14076, 14088, 14137, 
14174, 14183, 14190, .14193, 
14195, 14217, 14231, 14336, 
14427, 14469, 14582, 14649, 
14677, 14689, 14692, 14727, 
14754, 1483'1, 14956, 15024, 
15086, 15141, 15173, 15287, 
15296, 15372, 15381, 15398, 
15479, 15510, 15512, 15587, 
15621, 15652, 15718, 15948, 
15959, 16021, .16052, 16069, 
16117, 16124, 16131, 16169, 
16209, 16220, 16281, 16294, 
163.10, 16385, 16430, 16514, 
16550, 16563, 16564, 16566, 
16674, 16691, .16704, 16707, 
16788, 16813, 16857, 17051, 

~ 1296 

§ 1297 

§ 1298 . 

§ 1299 . 

§ 1300 
§ 1301 

17080, 17110, 17149 
odst. 2. 13374, 13550, 14106, 

14191, 14854, 15562, 
15969, 16069, 16120, 

16131, 16813 
14137, 14336, 14956, 15326, 
16707, 16169, 16430, 16514 
. . 13361, 13546, 13603, 

13643, 13682, 13750, 13855, 
14255, 14301, 14422, 14633, 
14827, 14880, 14925, 14956, 
15175, 15225, 15474, 15510, 
15657, 15,739, 15788, 15860, 
15900, 15945, 15951, .16033, 
16075, 16117, 16128, 16169, 
16201, 16281, .16304, 16385, 
16452, 16512, 1651!), 16564, 
16614, 16652, 16711, 16788, 
16857, 17051, 17098, 17149 

13305, 13906, 14076, 14231, 
1431.14, 14567, 14727, 14870, 
14956, 15017, 15035, 15138, 
15669, 15765, J5790, 15826, 
16167, 16708, 17040, 17098 
15225, 15268, 15510, 15562, 
13361, 13443, 13546, 13750, 
14255, 14399, 14827, 15141, 
15225, 15268, 15510, 15562, 
15584, 15788, 15860, 15945, 
15995, 16075, 16117, 16211, 
16220, 16453, 16620,. 16628, 
16652, 16688, 16690, J 6717, 
16788, 16857, 17098, 17149 
15562, 16211, J6453, 17110 

14394, 14672, 15326, 
1620, 16430, 17093 

Čís. 

§ 1302. . . 15568, 14119, 14121, 
14294, 14334, 14394, 14633, 
14930, 15326, 16327, 16430, 

16769, 16868, 17093 
§ 1303 ...... 14394 
§ 1304 13326, 13327, 13682, 13855, 

14119, 14370, 14503, 14618, 
14960, 15109, 15173, 15268, 
15362, 15525, 15539, 15657, 
15788 15999, 16051, 16075, 
16117, 16614, 16674, 16857 
13682, 15539, 15632, 16691 
· . . . . . 16304 

14255, 16304, 16401, 16564 

§ 1305 . 
§ 1306 
§ 1308 . 
§ 1309 . 
§ 1310 
§ 1311 

· . 15326, 16401, J6564 
· . . . 16304, 16564 

13193, 14055, 14137, 14469, 
14783, 15063, 15459, 15657, 
15731, 15779, 15900, 15901, 
15915, 15999, 16220, 16304, 
16:>78, 16418, 16514, 16543, 

16564, 17068, 17069 
§ 1313 a) .. ,13603, 13654, 13799, 

14090, 14336, 14783, 15141, 
15294, 15584, 15614, 15728, 
15790, 15852, 15862, 16035, 
16088, 16089, 16211, 16220, 
16620, 16628, 16769, 16802, 

§ 1315 
17080, 17128 

· . 13445, 13596, 13610, 
13654, 14090, 14336, 14783, 
14853, 15063, 15141, 15326, 
15335, 15402, 15614, 15633, 
15679, 15728, 15852, 15862, 
16035, 16092, 16117, 16160, 
16162, 16168, 16220, 16385, 
16401, 16502, 16620, 16671, 

16788, 17068, 17080 
§ 1316 13738, 14565, 15245, 16089 
§ 1319 '. 13490, 14090, 15862, 

16035, 16068, 16201, 16519, 
16574, 16671 

§ 1320 .... 13855, 14672, 

§ 1:523 

15225, 15253, 15335, 15621, 
15718, 15823, 16652, 17051 
13504, 14389, 14427, 14727, 
1'5287, 15372, 15780, 15796, 
15967, 16162, 16674, 16707 

§ 1324 .... 14295, 14394, 

§ 1325 

14860, 15287, 15796, 15951, 
16084, 16168, 16281, 16708: 
, . 13492, 13668, 1::>817, 

14097, 14503, 14524, 14711, 
15224, 15599, 15796, 16516 

§ 1326 
§ 1327 

941 

Čís. 

14520, 15050, 15266 
14172, 14503, 14524, 
14689, 14863, 15000, 
15335, 15510, 15765, 

15862, 15994, 16542, 16711 
§ 1328. . . 13841, 15226, 15875, 

16368, 16931, 16976, 17147 
§ 1329 . 14097, 15510 
§ 1330 .... 13223, 13318, 

13357, 14128, 14535, 14665, 
14742, 15835, 16128, 1628:1 
· . . . 14097, 15796, § 1331 

§ 1332 
§ 1333 

15951, 16084, 16489 
· . . . . . 16084 
, . 13572, 13853, 14581, 

14649, 14895, 15178, 15318, 
15493, 15609, 16080, 16109 

§ 1334 .... 14895, 15178 
§ 1336 14078, 14106, 14413, 14535, 

14697, 15256, 16581, 17052' 
· . . . 13441, 13450, 

13752, 13763, 14020, 14682, 
15512, 15621, 16164, J6971 

§ 1338 

§ 1341 
§ 1343 
§ 1346 

. 16494 
. : 14804, 16405 

· . 14460, 14679, 14936, 
15905, 16361, 16622, 16988 

(2) . . 15251 
§ i347 ... 16087, 16625 
§ 1351 .' 14968, 15456, 15486 
§ 1353 13194, 13202, 13436, 14679, 

§ 1355 
§ 1356 
§ 1357 

15133, 15380, 15525, 15739, 
15905, 16406, 16847, 17008 
· . . . . . 16988 

16687, 16930, 16988 
13202, 15133, 15525; 
15739, 16361, 16494, 
16847, 16988, 17035 

§ 1358 .... 13272, 15170, 
15171, 15456, J5933, 16361, 
16483, 16494, 16553, 17001, 

17035, 17076, 17153 
§ 1359 16687, 16930 
§ 1360 . . 15525 
§ 1362 . 15525, 16687 
§ 1364 . 15525, 15739, 16512 
§ 1367. . . . . . . J5452 
§ 1368. 15108, 15427, 15267, 16405 
§ 1369 .... 13345, 16125 
§ 1371 15146, 15535 
§§ 1373, 1374. . . . . 16814 
§. 1375 ., 15250, 15585, 16543 
§ 1376. 13204, 13258, 15061, 15238, 

15452, 15585, 16406, 16434, 
16462, 16543, 16645, 16773 

iíl 
iii 
li' 
I ; : , 
!i 
'i 

i; 

II 
li 
:1 
il 
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čís. i čís. 
čís. Čís. 

§ 1377 . . . 15199, 16773, 16931 § 1407 . 14519, 14671, 14685, § 1435 · 13448, 13854, 16972, 16193, 16504, 16987 
§ 1378 . 14531, 15452, 16543, 16773 15616, 15974, 16042, 16094 13928, 14143, 14149, 14483, § 1481 14146, 14824, 15523, 16191 
§ 1379 . . 13720, 145:;n, 15585, § 1408 13810, 15616 

14490, 14493, 15079, 15200, § 1483 . · 14804 
16434, 16543, 16645, 16773 15289, 15342, 15511, 15773, § 1486 . 15527, 16407 

§ 1380 13Q04, 13371, 13785, 13978, 
§ 1409 13355, 13363, 13515, 13643, 15821, 15917, 16036, 16109, Č. 1 14009, 15011, 15064, 

14005, 14128, 14519, 14651, 14387, 14395, 14685, 14705, 16130, 16282, 16417, 16713, 15115, 15368, 15415, 15791, 
14895, 15014, 15131, 15199, 14731, 15151, 15353, 15589, 16847, 17076, 17137 15974, 16125, 16434, 16492 
15585, 15770, 15829, 16214, 15794, 15826, 15850, HlO40, § 1437 · 14476, 14483, § 1486, Č. 2. · 13555 
16462, 16520, 16543, 16629. 16363', 16432, 16435, 16465, 14493, 15761, 16109 Č. 3 · 15113 
16805, 16907, 16931, 16992 16598, 16939" 17003, 17.146 § 1438 . . 13702, 13764, Č. 5 · 13999, 14291, 

§ 1381 . 15585 
§ 1410 . . . . 16465 13820, 13877, 14307, 14423, 15037, 15345, 16660 

§ 1385 15014, 16992 
§ 1411 13195, 14938, 16394 14474, 14596, 14687, 14715, Č. 6 · 14415, 14568, 

§ .1387 . 16992 § 1412 13195, 13510, 13585, 13973 14794, 14834, 14837, 14873, 15078, 15157, 15550, 
§ 1389 . 13371, 13978, 14665, 16543 14223, 14300, 14423, 14873; 15046, 15106, 15135, 15335, 16221, 16407, 16567 
§ 1390 . 15585, 16239 15002, 15505, 16417, 16544, 15611, 15622, 15636, 15705, § 1487 13473, 13853, 14130, 

§ 1391 14959, 15585, 16214, 16878 16738, 16860, 16869, 17079 15739, 15854, 15864, 15914, 14823, 15137, 15368, 16587 

§ 1392 . . . 13282, 13474, 13794, § 1414 13572, 14106, 15541, 17011 16180, 16207, 16407, 16521, § 1489 13305, 13603, 14104, 14347, 

13824, 14122, 14144, 14422, § 1414 13372, 14178, 14300, 16713, 16778, 16791, 16792, 14739, 14864, 15599, 15875, 
16868, 16879, 16942, 17103, 15997, 16130, 16281, 16316, 

14536, 14537, 14844, 14894, 15250, 16293, 17011 17134 16407, 16454, 16509, 17147 
14968, 15039, 15082, 15293, § 1415 13273, 13729, 14094, § 1439 13820, 17103 § 1493 13934, 14079 
15449, 15725, 15864, 16421, 14271, 14418, 14729, 

. .. 
§ 1440 14494, 14879, 15838, § 1494 14009, 15078, 15810, 17142 

16576, 16802, 17034, 17076 14977, 16544, 16552 16004, 16669, 16791 § 1495 15810, 17142 
§ 1393 . . 14059, 14307, § 1416 13198, 13273, 13427, 14418 § 1441 13585, 13727, 15864, § 1497 13194, 13378, 13853, < 

14569, 15725, 16563 15396, 15493, 15622, 16192; '15914, 16879, 17076 14487, 14766, 14864, 15064, 
§ 1394 13281, 13406, 13794, 14339, 16380, 16406, 16544, 16869 § 1442 13585, 14307, 15864, 16116 15078, 15550, 15626, 15810, 

14422, 15082, 15109, 15190, § 1417 13363, 14177 § 1443 . . . . . 15914 15849, 15905, 15921, 15974, 
16042, 16526, 16576, 16765, § 1420 "; 

. 16728 § 1444 13830, 14102, 14358, 16026, 162,21, 16345, 16434, , 

16802, 17001, 17007, 17016 § 1422 13272; 14223, 15170, 14483, 14729, 14746, 16504; 16660, 17054 
§ 1395 . . . . ,13474, 14339, 15861, 15933, 17001 15262, 15449, 15631, § 1498 . . . . 14517, 15377 ~i 

14667, 14856, 15082, 15141, § 1423 16570, 16629, 16907, 17037 § 1500 13816, 15849, 15968. 16673 \., 
. 17001 

15725, 15763, 15864, 17039 § 1424 14938, 16415, 16636 § 1445 . 16703, 16773, 16927 § 1501 14413, 14568, 15345 " 
§ 1396 . 13238, 13474, 14(121, 14339. § 1446 . · 16996 § 1502 · 13893, 14568, i': 

§ 1425 . 13219, 13336, 13650, 13990, . . . 
~;'i 

14453, 14667, 14956, 14968, 14123, 14162, 14624, 14970 
§ 1447 . 13193, 13465, 13853, 15791, 16221, 16987 

15039, 15061, 15082, 15109, 14977, 15044, 15077, 1508Z; 
14180, 14289, 14406, 14493, 

15147, 15293, 15626, 15636, 14725, 15092, 15580, 16115, .p rVIll í dílčí ,nDvela: 
15738, 15864, 15914, 15916, 

15139, 15333, 15446, 15477, 16297, 16955, 17076 
16422, 16511, 17039, 17096 

15503, 15504, 15612, 15689, § 1448 · 16428 § 16 13527, 14644, 14799, 

§ 1397 . 15625, 16216, 16817, 17007 
15840, 15846, 15886, 16011, § 1449 · 15738 15429, 15962, 16659, 16994 (,i 

§ 1398 . 
16044, 16073, 16192, 16389, § 1451 13245, 15921 li 

15625, 16042 16415, 16483, 16526, 16576 Tře tí d í1 č í novela: " § 1399 . § 1452 · 13245 . 15625 16615, 16713, 16728, 16736 § 1459 · 14030, 15764 § 1J · 16980 § 1400 . 13474, 14181, 16394, § 1426 13731, 16736 § 1460 15377, 16090, 16712 & 12 15850, 16980 r 
16468, 16563, 17016 § 1428 . 16736 § 1463 · 14956 § 34 · 16050 

§ 1401 16394, 16792, 17076 § 1431 . . . . 13235, 13381 § 1470 15035, 16090 § 37 13188, 15573, 16689 
§ 1402 . 16576 13448, 13683, 13708, 13854; § 1471 · 16963 § 38 13601, 15573, 16689, 17077 
§ 1403 13177, 15612; 16576 14021, 14095, 14189, 14222, § 1472 13934, 15849 § 45 15023, 16079, 16285 
§ 1404 . 13320, 13810, 14126, 14272, 14289, 14476, 14493, § 1477 14956, 153~7, 16427 § 74 · 14317 

14536, 14651, 14654, 15936. 15014, 15124, 15182, 15410 § 1487 14146, 14447, 14981, 15011, § 75 · 14317 
16116, 16356, 16466, 17076 15608, 15612, 15738, 15761; 15279, 15450, 16125, 16492 § 97 · 15133 

§ 1405 13363, 13810, 14519, 14536 15861, 16095, 16100, 16127, § 1479 13620, 14009, 14143, 14955, § 147 · 16715 
14685, 15616, 1582( 16094: 16235, 16338, 16507, 16549, 14981, 15320, 15556, 15626, § 186 · 15353 

. 16565, 16681, 16792 16072, 16109. 16606, 16987, § 187 13355, 14395, 14685, , 
16465, 16466, 16520, 16940 

!i § 1406 . 14519, 14894, 15821, 15974, 
.§ 1432 . 13673, 14384, 14493, 17070 14731, 16363, 16939 

14760, 15133, 15193, § 1480 . 13194, 13853, 13891, § 192 · 14413 !i 16087, 16094, 16520, 17022 
15535, 16689, 16855 14413, 14981, 15320, § 194 15415, 16434 

H 
fu 

! 
~ 
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II. Horni zákon. 

čís. 
čís. 

§ 3 · 14176 §ll 121, 123 § 5 · 13304 
§ 6 

· 14265 §§ 128 až 130 . · 16898 · 14606 
§ll 13, 14 

§ 131 13304, 13313 

§ ·16 
· 13304 - bl · 15765 
· 13304 § 133 · 15499 § 18 · 14088 § 170 1397'5, 14076, 14606, 

§§ 19, 21, 22, 34 · 13304 15499, 15765, 16167 
§40 13304, 14265 - b) · 15499 
§ 42 · 13304 § 174 14606, 15499 
§ 1.06 13326, 13975, 14294, 

I 
§ 187 · 14265 

14793, 15372, 16485 §§ 191 a 193 · 14606 
§ 108 · 14265 

§ 220 14088, 14606 
§ 109 13304, 14265, 14294 

§ 222 . . . · 13975 
§ 117 13304, 15499 

§§ 241, 242, 251 · 13304 
§§ 253, 257 · 15499 

III. Obchodni zákonik. 

čís. 

§ 7 uvoz, zák .. 
§ 40 u,"oz. zá:k. 
§. 47 UVOz. zák. 
čl. 1 

16367 
· 15705 
· 14064 
· 16015 

13537, 16623, 17065 čl. 4 
čJ. II 
čl. 12 
čt 15 

čl. 16 
čl. 19 
čl. 20 
čl. 22 

čl. 23 
čl. 24 
čl. 25 

čl. 26 

čl. 27 
čl. 28 
čl. 41 
čl. 42 
čl. 43 
čl. 44 
čl. 45 
čI. 46 
Č'1. !r7 

· 17065 
13756, 13791, 17009 
13412, 13463, 14203, 
14356, 16223, 16611 

13637, 13757, 15737, 16611 
. . 13537; 13886 

14882, 15185, 16325 
. . 13791, 15673, 

16611, 16767, 17009 
. . . 13868, 16611 

13791, 16611, 16767, 17009 
. . 13791, 13886, 16032, 

16091, 16611, 16630 
13886, 14533, 15524, 
16611, 16774, 16818 

· 16611 
. . 13343, 14814 

16223, 16286,. 16770 
16223, 16694, 16770 

13564, 13624 
.16223 

· 16770 
· 16630 

. . 13282, 13499, 13500 
13969, 14292, 14416, 14450: 

čl. 49 
čl. 50 
čl. 52 
čl. 53 
čl. 55 
čl. 85 

čl. 86 
čl. 87 

čís. 

14460, 14833, 14866, 153.12, 
16079, 16129, 16161, 16286, 
16422, 16590, 16608, 16694, 

16770, 16953, 16990 
· 14866 
· 15312 
· 14292 

16223, 16694 
15312, 1'5313, 16590 

. 15246, 16091, 16367 
16561, 16596, 16714, 16767 

· . 16223, 16367 
16091, 16561, 16630 

čl. 93, Č. 3 . 
čl. 102 . 

. 13475 
· . . . 13475 

13475, 13833, 15121 čl. 105 . 
čl. 110 . 
čI. 111 . 

čI. 112 . 

čl. 113 . 
čl. 114 . 
čl. 115 . 
čL !l6 . 
čl. !l7 . 
čl. !l9 . 
čl. 121 . 
čl. 122 . 
čI. 123 . 

. 16091, 16714 
. . 14155, 14715, 15180 
15246, 15591, 16300, 16767 

13176, 14720, 15246, 15670, 
15724, 1'5810, 16300, 16869 

14084, 15151, 15267 
· . 16223, 16596 

14292, 16630, 16714 
15531, 16225 
16091, J6561 

· 16300 
14715, 16300 

· J6300 
· 15180 

!P 
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II 

!I 
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čís. čís. 
., 
i'! 

čl. 125 . . . . . 13590, 16041 - Č. 3 · 15056 
čl. 126 . 13967, 14457, 15497, 15560 - Č. 5 · 16159 
čL 128 . · 13590 čl. 273 . 13578, 13820, 14286, 14956, 
čl. 129 . 1379i, 15180, 16630 15138, 15456, 15680, 15724, I; 
čl. 130 . 15673, 16583 15874, 16159, 16307, 16623, :) 

čl. 131 · 15497 16655 :j , 
čl. 133' . 13176, 13773, 14559, 16583 čl. 274 . 13820, 14286, 15456, I: 
čl. 134 . . . 13770 15680, 16159, 16307 
čl. 135 . 13791, 16630 

čl. 277 . 15874, 16159, 16623 
čl. 136 . · 13176 
čl. 137 . 15673, 16714, 17053 čl. 278 . 13173, 13291, 13499, 13500, 

čl. 138 . · 13176 13623, 14269, 14537, 14738, 

čl. 139 · 13582 14828, 14893, 15100, 15158, 

čl. 144 . 13176; 16714 15286, 15819, 15996, 15161, 

čt 145 . · 13607 
16373, 16422, 16545, 16658, 

čl. 146 . 15151, 15472, 16869 
16789, 16801, 16835, 16924, 
16953, 17127, 17132, 17143 

čl. 150 . . . . . 13613 
či. 279 . 13928, 15188, 15541, 

či. 151 · 13613 
čl. 155 . · 16630 

15922, 16737 

čl. 158, 160 · 17009 čl. 280 . 13818, 15724 
čl. 164 . 13902, 15591 čl. 281 · 15456 

ČI. 165 . 13613, 17009 čl. 282 13643, 14956, 16140, 16477, 
odst. 2 . 1:>238, 15472, 16552 16526, 16697, 17098 
odst. 5 . . . 15238 čl. 283 . 13572, 13820 

čl. 166 . 15151, 17009 čl. 284 · 17052 
čl. 167 až 169 . · 17009 čl. 286 . 16159, 16623 

čl. 171 16630, 17009 čl. 287 . · 15874 

čl. 172 . 15472, 17053 čl. 291 13720, 14680, 14693, 16869 

I 
čl. 182 . · 14017 čl. 296 . . . 15653 
čl. 183 . · 14017 čl. 298 . 16161, 16590 

, . . . i,' 

čl. 211 13756, 16630 čl. 306 . 14228, 14820, 14956, 16338 Ej 

j 
61.216 . · 16015 čl. 310 . 14064, 14928, 15705, L 
čl. 223 . 14017 16376, 17002 

čl. 228, odst. 2 . · 14966 ! čl. 311 15395, 15705, 16376, 17002 , čl. 229, 230 · 16176 čl. 313 13710, 15705, 15913, 
i čt 233 . · 16630 16004, 15376 
! , 

čt 235 . 13649, 15630, 16694 či. 315 . 15705, 16004, 16376 , I čl. 239 . · 14884 čl. 3n 14286, 15680, 16176 
čl. 242, č. 4 15630 čl. 318 až 319 . · 17002 
čl. 244 . · 15630 čl. 319, odst. 2 . · 14254 

i čl. 250 . 13732, 14022, 14923, či. 320, odst. 2. 14149 

I 
15904, 16300 či. 321 · 15579 ,~: 

čl. 261 . 13728, 16300 čl. 322 . 13499, 13500, 14351 .l-
čl. 262 . 13728, 16300 čl. 324 . · 16093 j, 

l' 
čI. 266 . 15656, 16367 čl. 336 . 13193, 14813, 15804, :i 

16093, 16140 
n 

1 čl. 271 13578, 16307, 16623, P 
I 16655, 17065 odst. 2 . · 15120 
! 

Č. 1 13732, 15056 či. 337 .• 15301, 17002 -
čl. 338 . 16434, 17002 

čl. 271, č. 3 13818, 14956 čl. 339 . 14884, 15598, 16109 ti I 
čl. 272 . 13678, 16140, 16307, 16655 čl. 343, odst. 13296, 16617 

II I 2 
! - Č. 2 13439, 15056, čl. 344 . 15083, 16049 

~i 

I 15456, 16125 čl. 345 . 15083, 16049, 16378 I' 
Generální rejstffky civilní. 60 i 
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čís. 

čl. 347. 14254, 14326, 14826, 15158, 
15825, 16002, 16623 
. . . . 16002 

. . 13296, 15138, 16412 
13623, 142&4, 15580, 15996, 

16096, 16879, 17021 
14254, 14306, 15735, 16879 
14306, 15580, 16096, W330 

13464, 15056, 15124, 

čl. 348 . 
čl. 354 . 
čl. 355 . 

čj. 356 . 
čj. 357 . 
čl. 360 . 

čl. 361 . 
15374, 16339 

. 15374 

čl. 368. . 
odst. 2. 

čl. 370, odst. 3 . 
čl. 374 . 
čl, 379 . 
čl. 380 . 
čl. 382 . 
čl. 391 . 
čl. 407 . 
čl. 409 . 
čl. 424 . 

čís. 

13393, 15056, 15124 
· 15708 

. . 15374 
13287, 14928 

. . 16545 
13609, 16545 

13287, 14928, 15705 
· 16477 
· 14928 
· 14928 
· 16697 

IV. Směnečné právo, 
směnečný zákon ze dne 13. prosince č. 1 Sb. na r. 1928: 

Čís. 
Čís. 

~ 1 . . . . 16666 ~ 39 · 15340 ~ 2 14577, 14599, 16666 - odst. 2 13789, 15619 ~ 3 13721, 13789, 14100, 15754, 
§ 44 13195, 13720, 15754 16622, 16666, 16859, 16902 
§ 46 14830, 15845 Č. 3 14100, 15700 § 47 14830, 15845 Č. 5 13387, 14100, 14599, § 48 · 15845 15216, 16754 § 50 · 15250 Č. 6 13719, 14359 § 51 · 14830 č. 8 · 13742 § 62 15439, 15475, 15479, 16553 ~ 4 · 13195 § 63 13506, 14577, 15439, 16553 § 5 · 13720 § 64 13329, 16553 ~ 6 15754, 16241, 16622, 16666, § 65 16553, 17153 16702, 16859, 17154 § 70 · 15754 - odst. 1 · 13742 § 73 · 16268 -- odst. 2 13379, 13789, 14226, § 74 14100, 16268 

14599, 15717 § 75 · 16268 § 7 · 13721 
I 

§ 78 15717, 16241 
§ 8 13406, 13717, 13903, § 79 · 15717 

14166, 15383 
I 

§ 80 · 16687 
§ 9 13406, 13717 § 81 · 13893 

I § 83 · 17054 § 10 14166, 15383 

I 
§ 86 15845, 16677 § II · 14755 

§ 12 · 15383 § 87 13406, 13903, 14069, 14275, 
§ 14, odst. 1 15619 

II 
14373, 15406, 15487, 15646 

- odst. 2 · 15646 § 88 · 15439 § 15, odst. 3 14069, 14373 § 89 15619, 15792 
§ 19 · 15641 

II 
§ 94 · 15882 § 22 · 15570 § 95 14714, .14755 

§ 32 13903, 14599, 14830 § 98 · 16747 
odst. 1 13~89, 14373 

II 
- odst. 3 · 13276 

odst. 2 · 13717 ~ 102 · 16677 §35 14944, 10250, 15570 
II 

§ 103 · 15383' § 37 14755, 15272, 15882 odst. 1 · 13719 §38 · 14516 § 104 · 14100 

947 

V. Jurisdikčni norma. 

čís. 

čl. -VHl., Č. 3 uvoz. zák. . 153r;}2 
čl. IX. uvoz. zák. . . 14544 
čl. X. uvoz. zák. . 14544 
čj. XVIII. uvoz. zák. i6615, 16728 
§ I . ,13162, 13365, 13368, 13420, 

13441, 13450, 13490, 13496, 
13568, 13583, 13589, 13652, 
13752, 13766, 13763, 13772, 
13785, 13864, 13975, 14020, 
14074, 14082, 14134, 14189, 
14289, 14400, 1443'1, 14445, 
14496, 14525, 14542,14553, 
14632, 14678, 14682, 14702, 
14g22, 14965, 15004, 15005, 
15042, 15049, 151m, 15154, 
15168, 15182, 15263, 15281, 
15284, 15395, 15462, 1'5512, 
15546, 15604, 15605, 15621, 
15678, 15805, 15812, 15878, 
15958, 15971, 15984, 16012, 
16053, 16164, 16357, 1638], 
16556, 16559, 16573, 16603, 
16840, 16891, 16949, 16962, 
16981, 16983, 16998, 17002, 
17029, 17033, 17068, 17084, 

§ 5 
§ 7 

17104 
· . . 16730 
· 137'16, 14459, 

15893, 15950, 16370 
§ 7 a) . ,13351, 13440, 14013, 

§ 19 
§ 20 

14048, 14680, 14683, 14729 

16493, 
Č. 2 
Č. 4 

. ,16493, 16744 
16744, 1'677«, 16871 

15161, 16871 
14985, 16772 

§ 21 16493, 16744 
§ 22 16493, HJ744 

§ 28 

§ 29 

§ 31 

odst. 3 . . . . . 15690 
. . 14333, 14773, 15429, 

15635, 16000, 16659, 16744 
13162, 13186, 13486, 13930, 
14031, 14163, 14638, 15090 

§ 36, odst. 2' 
§ 38 

14004, 15211 
. 13489 

· . . 16039 
§ 41 14377, 16024, 16683 

odst. 1 .., 15280 

§ 42 

§ 43 . 
§ 44. 

odst. 2 . . . 14163, 15090 
14082, 1437'7, 14445, 1467'8, 
]4744, 14774, 14791, 15144, 
]53,24, 15923, 16024, 16086, 

16164, 16652, 17033 
. . 14377, 15280, 16024 

13456, 13914, 14277, 15090, 
16018;16615, 16720, 16853 

§45 
§ 46 
§ 47 
§ 49 

§ 50 

§54 

§ 55 

§ 56 

§ 57 
§ 58 
§ 59 
§60 
§ 61 
§63 
§ 65 
§68 
§ 70 
§ 71 
§ 72' 
§ 76 
§ 77 

Čís. 

odst. 3 , ,. . 13914 

č. 
Č. 5 
č. 6 
Č, 7 

Č, 3 

15280, 153Q4, 16024, 16355 ' 
13489, 16024 

15635, 16038, ,17013 
16750, 16175, 16370 

. . 14163 
13900, 14277, 15349 

13417, ,13821 
, 13575 

16191, 16370 
, 14105 

130776, 14448, 16157 
odst. 2 13917, 15233, 15275 

13440, 13620, 14019, 14087, 
141126, 14163, 14680, 16157 

odst. 1 
odst, 2 

· 16157 
14794, 15586 

· 13423 
13226, 14019, 16157 
14105, 1615,7, 17043 

14448, 15157 
16157 

· 14309 
· 14309 

\'5090, 15429 
· 15429 
· 14638 

13993 
· 14770 

14058, 14952 
13916, 14031 

§ 83 b) · 14gZ9 
§ 88, odst. 2 
§ 91 

· 13202 
· , . ,13488 

13595, 13810, 14031 
· . , ,13896 

§ 93 
§ 94, odst. 2 
§ 99 13541, 13616 
§ 100 
§ 102 
§ 104 

14952, 15635, 16000 
. . . . . ,13541 

13202, 13349, 13486, 13578, 
13648, 13724, B758, 13810, 
14941, ,15084, 16086, 1627.9 

odst. 2 . 14952, 15324, 15575 
odst. 3 , 13883, 13930 

§ 105 
§ 108 
§ 109 

§ 111 
§ 112 
§ 114 (1) 
§ 117 
§ 118 (2) 
§ 119 

, ]4274 
. . . . . . 1"6392 

]3171, 13662, 13g25, 13993, 
14042, 14638, 14770, 15770 

]3003, 15303, 15551 
· . , ,17112 

, 14773 
, 15433 
· 15707 
· 14238 

60' 
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VI. Soudní řád. 

Čís. 

šl. 1., odst. 2 Uvoz. zák. 14367 14451 
cl. IV. uvoz. zák.. . 13551 ' 14814 

10000, 16561 
čl. VI. uvoz. zák.. . 13263,148'35, 

].6656, 17059 
čl. XHI. uvoz. zák. . . 13225 
čl. XIV., č. 3 Uvoz zák.. 1322'5 
čl. XX. uvoz. zák. : . 
čl XXII . 13191 • . . uvoz. zák,. . 13262 
cl. XXXVII. uvoz. zák.. . . 16518 
čl. XLII. uvoz. zák. . 13203, 138217, 

14546, 14992 
15765, 16005, 16464 

čl. XLIII. uvoz. zák. . 13286 
§ 1 13890, 14139, 14236, 14366, 

14809, 15052, 15172, 15180 
15340, 15349, 15445, 15591' 
15630, 15645, 1558f7, 15709' 
15818, 15885, 15938, 16048; 

§ 3 
§4 
§ 6 

§ 7 

§8 
§ 11 

- Č. 1 
- Č. 2 

§ 14 

1532~, 16832, 16911 
. 15885 

. . . . . . 1J251 
137~7, 13763, 13890 14031 
14170, 14230, 14437; 15052' 
15149, 15172, 15630, 15687' 
15733, 15830, 15837, 1592<4: 
16048, 116324, 16408, I-6806 

13'1-82, 13890, 14031, 14139 
14170, 14230, 14356, 14770' 
1"5172, 15349, 151630, 15687: 
15924, 15938, 16138, 163M 

16408, 16911' 
. 17112 

13595, 14517 
15148, 15566 
15148, 15556 

1'3161, 13730, 1<1617, 14696, 
15146, 16188, 152J.J 

§ 18, odst. 3 '. . 13730 
~ ~ 13730, 14~63, 16216 

§ 
21 13161, B730, 14617 

. 14582 
§ 23 . . 14155, 16461 
§ 27 '. 13803, 16037 1707'1 
§ 2rr, odst. 3 . " : 1493<1 
§ 2'8 '. 16011, 16569, 16737 
- odst. 2 . 14206 

§ 30 . 14230, 15033, 16527 
§ 31 13"1'78, 13251, 1'1446, 15885 

15931, 16079, 16461, 16520: 

§&3 
- odst. 2 

16911, 16991, 17028 
15885, 16091, 16520 

. 14446 

§ 34 
§ 35 

§ 36 

čís. 

13.J78, 13251, 13803, 1-5033 
14634, 15687 1'588'5 16048 
16138, 163316: 16461: 16911: 

- odst. 2 
§ 37 

17141 
131701, 16'125 

. . 15157 
. . 13462, 15033 

14230, 16091, 16991 
. . . . 16991 

§ 38 
§39 
§40 
§ 41 

§ 42 
§ 45 
§ 49 
§ 49 
§ 50 
§ 51 
§ 52 
§ 54 
§ 55 

1498C1, 15296, 15958 
13879, 13911, 14080, 16408 

16991 
· 15306 
· 162'i1 
· 15102 
· 157'50 

13879, 16408 
15939, 16508' 

· 15939 
· 143·10 

- odst. 3 
§ 56 

· 14267 
· 14310 
· 168.14 

13737, 14257 
1'1152, 14225 

1603'9, 1'6078, 17027 

- odst. 2 
- odst. 3 

§ 57 
§ 58 
§ 59 
§ 63 
§ '6'1 

- Č. 1 
3 
4 

- č. 
-. č. 

§ 66 
§ 67 
§68 

· 16()78 
· 17007 

. . 16288, 16860 
15863, 16557", 16860 

· 13'166 
· 15183 

13251, 13377 
13701, 16557 

· 16557 

.- ods.t. 2 
§ 70 

15183, 16800 
· 151S3 

15183, 162-88, 16557 
§ 7'1 
§ 12 (2) 
§ 74 
§ 75 

- Č. 1 
§ 76 
§ 78 

- Č. 2 
§ 79 
§84 

§85 

15183·, 16860 
. . . . ·15103 

13rr64, 14814, 154M 
14067, 15216'1, 16&37 

· 13910 
13867, 14067, 14339, 15706 
. . 13764, 131887, 152M 

13635, 14339 
. . . . . . 13867 

1S63"5, 13887, 14036 14067 
14163, 14203, 14299 14412' 
14903, 14921, 157166; 16212; 

16302, 16870 
13635, 13887, 14036 14067 
14163, 14264,14299: 14412' 
14003, 14927, 154M, 16302 

§ 93 

~ 102 

§ 104 
§ 105 
§ 106 

§ 109 
§ 111 
§ 116 
§ 117 
§ 130 

čís. 

13701, 13860, 14338, 15033, 
15065, 16939 

13963, 14594, 14973, 16271, 
16725 

13963, 15H8, 16388 
· 13649 

1S262, 13649, 13901, 1423<3, 
16208, J.6561., 16694 

16056, 16388 
.1:\963 
· 14560 

14560, 14811 
· 13560 

- odst. 2 
§ 131 

· 14051 
· 16311 

13161, 144.J1, 16639 
13760, 13882, 15177 

§ 133 
§ 138 
§ 139 · 16208 
§ 145 · 16307 

- odst. 2 
§146 

· 14051 
1477<1, 15151 

· 14774 
· 14774 

§ 148, odst. 1 
§ 149, odst. 1 
§ 150 · 14613 

146J3i, 14~ 
15149, 16138, 15336, 16653, 

16911, 17112 
.. . 16037, 16653 
14634, 15687, 16138·, 16336 

§ 153 
§ 155 

§ 165 
§ 158 
§ 159 
§ 1'60 
§ 162' 

§ 163 
§ 167 
§ 168 

§ 169 
§ 170 
§§ 1·7'1 
§ 116 
§ 177 
§ 178 

§ 1~9 
§ 180 
§ 181 
§ 182 

· 14419 
· 16527 
.14119 

odst. 2 . 14197 
13711, 14197, 163>14, 17'112 

. . . . . 14197 
13486, 1405,1, 159'19, 

16314, 16987 
14'111, 15919, 16314, 16755 
14051, 144'1I, 15919\ 16314 

až 177' . . 16333 
· 13822 
· 1-'1680 

13434, 15599, 16333, 
16454, 1-6706 

15727, 16333, 16675 
16333', 1667"5 

· 16333 
14685, 15015, 15055, 15243, 
15335, 15404, 15731, 15762, 
15'802,15892, 15991, )6068, 
16136, 16194, 16211, 16333, 
16471, 16607, 16634, 16650, 
16674, 16119, 16830, 16844, 

J.6872 

§ 183 
§ 184 
§ 1'85 
§ 186 

949 

čís. 

16333, 16634, 16999 
· 16333 

15306, 16333 
13560, 16333 

· 14315 
13634, 14164, 14304, 

15413·, 1565'6 
14013, 14873, 163,33, 17134 

- odst. 2 
§ 167 

§ 188 
§ 189 
§ 190 

§ 191 

§ 192 

14568, 163'33 
13968, 14048, 14119, 14507, 
15007, 15381, 1·6069, J.6281, 
16333, 164M, 16565, 171113 

13378, 136M, 14507, 
148M, 1502.7, 16333 
13664, 14013, 16336 

odst. 2· 13707, 13968, 14419, 

§ 193 

- odst. 3 
§ 194 

14507, 16333 
13560, 14051, 16314, 

16333', 16675 
13321, 131701, 145M 
13560, 145M, 16363 

§ 195 
§ 196 

§ 197 až 
§204 

· 16333 
13-183, 133<21, 13435, 13,701, 
13700, 13887, 13994, 14411, 
15102, 1517l7, 15907, 1603,7', 

16333 
203 . . . . 1<6333 

14426, 15586, 15843, 
16037', 1'633G, 16543 

§ 205 . . . 16333· 
§ 206 14<!~6, 16333 
§ 207 15993, 16333 
§ 208 14113, 147'95, 16333 
§ 209 14795, 163&3 
§ 210 14795, 163(33 
§ 211 .. 15914, 1633-3 
§§ 213, 214 .... 16333 
§ 215 15914, 1599š, 1533-3, 1667"5 
§ 216 . 1633š 
§ 219 . '14005 
§ 220 16675, 16795 
§ 223 13435, 163033 
§ 224, Č. 3, 4 . 15750, 16333, 

- č. 7 
- Č. 8 

§ 225 
§ 22\5 

16731, 16894 
1343'2, 1427,8, 14490 

· 13575 
. 1"5750, 16333 

157'50, 16333, 16613, 16698 
odst. 2 . 14278, 14898 

§ 226 13169. 13201, 13<266, 13440, 
13'827, 14339, 14670, 15105, 
15533, 15599, 15166, 15960, 
16005, 16t:l6, 16163, 16212, 
16277, 1'6302, 16454, 154M, 

- odst. 2 
16469, 1·6773, 16870 

· 13'3'40 



950 

951 

čis. 
Čís. čís. Čís. § 227 13634, 14153, 16154, 1667'7 § 228 13260, 13293, 13343 13351 odst. 3 · . 14082, 14142 § 325 · 15054 16218, 16239, 16290, 15495, 

13368, 13405, 1:>696; 13704; 
§ 243 

14246, 14678, 14705 §328 13'865 16551, 16562, 1663'4, 16718, 
13827, 13848 1:'1861 14246 . 13'&82, 15102 - Č. 2 . · 15,211 16758, 16&13, 1696B, 169&4 
14362, 14799; 14926' 150&8' § 244 . 14353, 15404 - Č. 3 . · 14025 I § 407 . . . · 16968 10>105, 15148, 15197: 15240: § 250 · . 1456&, 15065 § 332, odst. 2 . · 14554 

, § 409 13586, 15002, 15549, 10292, 15418, 15499 15501 § 259 . . 13356, 1430415240 § 333 · 11í795 II 15599, 15631, 15685, 15540, 15595, 15694' 15695' 
§ 260 

16207, 16531, 167'lIi, 16942 § 336 13697, 14906 

[[ 

16418, 16562, 16944, 16945 15145, 15766, '15772' 15815' · . . ,143"7 § 350 . . 16995 § 410 143271
, 14794, 14867, 15853, 15892, 15895: 15906: §261 13746, 14134, 14872, § 351 14518, 16290, 17'110 15114, 15500, 169,20 15962, 16011, 16015, 1603'1, 15116, 15209, 15728 § 352 · . . . 15211 !i § 411 13240, 13261, 138'29, 13989, 16132, 16183, 16290 16302 odst. 6 · . 138013, 13823 §§ 357, 358 · 15907 II 14246, 14304, 14706, 14774, 15424, 1,5490, 16498; 16544; 13&35, 13882, 15209 § 362 15907', 17'110, 11151 14000, 14838, 14673, 15016, 1658-5, 16534, 1671::1 16714 a) . 15'656 - odst. 2 13183, 13704 I 15032,15517, 15726, 15879, 

§ 230 
16718, 16773, 17015, 17096 § 265 

. 14795 § 358 14518, 15211, 16999 15920, 15972, 1IJ118, 16180, . 169(l9 ~ 266 · . 13514, 13890, § 369 . 13H8, 157'89 16202, 16207, 163'14, 15463, § 232 13431, 13468, 13466 13503 
§267 

14536, 14583, 16656 § 370 · . . · 15189 Hl505, 16521, 16714, 16791, 14142, 14706, 149702: 15517; · . 1652,1, '16880 § 371 13850, 16194, 16294, 16879, 16932, 17134 15574, 15726, 15733 15801 § 268 13340, 14119, 14190 163'il, 16522, 16940 § 412 13321, 13619, 15177, 153,14, 15843, 16180, 16188, 16219; 15073, 15362, 15677; §372 13597, 14905, 15204 15526, 15690, 15893 16234, 16942, 16993' 15832, 15920 15967 § 373 · . . . 15065 § 414 14463, 15016, 15317 -- odst. 2 . . 14869, 14900 16187, 15417, 1678'9, 17147 § 375 15065, 16204, 163'11 § 415 · . . . 13185, 15016 - odst. 3 13166, 13835, 15895 § 269 .15325, 15768, 16521 ~ 376, odst. 2 . · 14260 § 4'16 13185, 14375, 15016, 15218, § 2'33 13165, 14086 14142 14972 § 270 - . 13850, 14518, 14999 §377 · 14260 15317, 16070, 16508, 16989 
15032, 15116; 1!>231; 15390' § 271 · . . . 15159, 16213 §384 · 16653 § 417 13261, 16791 15726, 15843, 16180 16188' §272 13.J7.8, 13251, 13704, 13960, § 391 14673, 15148, 15739, 18005, § 418 · . 15993 16219, 16234, 16942, 16993 14260, 14518 14807 1497'6 15336, 16521, 16791, 17134 § 419 .. ",13215, 13389: 14267, 14217, § 234 1397'3, 14155, 14763, 15863, 15966; 16209' 16370' 

§ 393 . 141'84, 14975, 16521 . 14357, 14637, 14'639, 14802, 106462, 15835, 16123' 16635' -2§016,~rl7, ~04, 16394, § 235 
15556, 16561 

1-6880, 17110, 1112'7 § 394 . . . 14113, 14729 
, 6597, 6625, 16791, 13J7i9, 13521 13619 13793 § 273 § 395 . . 13'161, 13258, 14253, 

13994, 14155; 14539' 14723' · . . . 14295, 1497'8 14583, 15041, 15656, 15993 16998, 17006 
14900, 15329, 15127' 15815' 14994, 15155, 15342 155'52' §396 13'169, 13246, 13459, 13635, odst. 3 · 15117 
15818, 15917 '16i07' 16300' 15553, 15835, 16123: 16415' 

13674, 13695, 13705, 14051, § 423 16508, 16531 
163-84, 15404, 16805, 17134 16516, W550, 16707, 16976 § 425 133'89, 15818 

§ N4 14154, 14339, 14411, 14529, §426 · 16907 .'-c- odst. 1 13'186, 13351 § 275 · 15690 147116, 15326, 15656, 15970, § 428 · 14&86 C-.. odst. 2 . 15656 § 2716 . . . . 16015 16037, 16091, 16561, 16976 § 430 . 13'389, 14637, --odst. 3 . 13351, 14113, § 277 · . 13558, 15690, 16204 
§ 3,97 · 15345 15016, 16625" 1'6998 14723, 14869· § 27'8 

13699, 1437'5, 16294, 16784 
§ 398 13882, 14206: 143-53, 14698, § 431 13619, 14337, 1620B i; ~. odst. · 17143 , 4 13185, 13351, § 279 14106, 15102" 1'5326, 15656, § 438 · 15656 I · 14'5'54 16613, 16976 · 14377-13793, 13917 § 283 

· 13699 §440 · . . . . I §,236 13356, 13521 13728 14304 § 287 §399 . 13614, 13705, § 442 13695, 13705, 13823-, 14051, 
15240, 15853; 16027; 16207'; § 288 · 14025 

14206, 15970, 15404 14154, 14339, 14529, 15970 ! . . 15907, 162'13 16290, 16531, 167130 1671& § 289 1'5907, 16213, 16567 §§ 400 až 402 . · 15404 § 448 13218, 13'423, 13620, 13917, 1>6942, 17041, 17059, 17096 § 290 
· 16213 § 404 13261: 13009, 14154, 13921, 14019, 14446, 14974, § 237 13754, 13830, 13911 14113 § 291, ~dst.· 2 
· 13699 15316, 15493, 16791 15304, 15409, 15931, 

14253, 14729" 1494< 1507',,; § 2:92 . . . . . 13,756, 14125 § 405 13502, lJ556, 14650, 163&4, 17043 
16103, 16384, 1'5464, 16839, 14223, 14233, 14694, 14719; 14716, 14729, 14717'5, §§449 až 451 · . 16384 

. 16937, 17037 14901, 15377, 16191, 16630, 14605, 15493,15595, § 452 16207, 16384 
§ 23.9 14377, 16207 16856 15925, 16163, 15498, 15945 § 453 · . 16384 - odst. 3 13695, l3-890 §294 14955, 1525-8, 16789 §406 13405, 13415, 13559, 13627, § 461 13917, 14276, 14681, 
§ 240 13746, 14086, 14838, 14872, § 291 · 16294 13702, 13&57, '14121, 1'4!168, 15217, 15349, 16142 

1'5032, 15116, 15144 15331 § 298 
· 15325 14306, 14377, 14502, 14550, § 462 · . 13261, 13994, 14267, 

15390, .15517, 15574: 15126' §300 
· 15211 14650, 15097, 15136, 15204, 14315, 15400, 15404, 15908 § 304, č:3 : 15843, 16000, 16202, 16595; § 307 . . · 13286 15380, 15462, 1549(l, 15549, § 463 14260,14518, 16372, 16623 

17033, 17134 § 308 16294, 16909 15599, 15631, 15685, 15811, § 464 · . 14267, 14276, 14803, 
· 15789 15900, 16119, 16176, 16179, 15218, 15264, 15317, 16836 



953 
952 

čís. 

II 
čís. 

Čís. 
čís. 

§ 465 13701, 14276, 16525 16556, 16659, 16674, 16745, § 503 . 132'1'8, 13494, 16580, 16635 § 527 . . . . 15817 

odst. 2 15058, 15264 

II 

16856, 17071 Č. 1. . 14678, 14690, 15939, odst. 2 1317'1, 13366, 13402, 

§ 466 . . 14276, 15926 Č. 7 . · 16653 
15993, 16674, 16694, 

13477, 13494, 13539, 13707, 

§ 467 13701, 14412, 15264, Č. 8 . · 14795 
16772, 16871 13762, 13823, 15166, 15491, 

15400, 15404, 15931, Č. 9 . 14164, 14357, 14583, 
Č. 2 . 13183, 13218, 13311, 16095, 16341, 16665, 17057 

16209, 16525, 16561 14886, 16297, 16635 
133M, 13422, 13674, 13850, § 528 13356, 13#4, 13637, 137,07, 

§ 468 . . 14276, 15264, posl. odst. . . 14770 
13865, 13928, 13994, 14025, 13876, 14038, 14102, 14109, 

15939, 16561, 16903 § 418 13598, 15264, 16687, 15701, 
14054, 14260, 14681, 14890, 14230, 14419, 14855, 14952, 

§ 471 13218, 13598, 14264, 14412, 16355, 1687,1, 16911 
14931, 14976, 15177, 15227, 15126, 15666, 15713, 15818, 
15377, 15561, 15863, 15907, 15824, l:6086, 16319, 163,75, 

14436, 14641, 14745, 14791, odst. 2 . 14164, 14436 15966, 15993, 16142, 16204, 16419, 1647G, 16647, 16702, 

14991, 15116, 15264, 15390, § 479 13218, 15701, ,16289 16213, 16294, 163rn, 16779, 16730, 16795, 16828, 16842, 

15701, 15963, 16030, 16289, § 482 13167, 13274, 13400, 14147, 
16995 16g.28, 17056 

16297, 163'55, 163,70, 16388, 14672, 15352, 15403, 15967, Č. 3 . 13354, 13960, 13994 § 529 . 15317, 16714, 16993, 17110 

16525, 16639, 16811, 16903, 16032, '16080, 16107, 16162, Č. 4 . 13354, 13960, 154~9 Č. 1. . 14662, 14774, 16725, 

16997 
§ 472 . . 13487, 142'Ji6, 15963 

16286, 16434, 16561, 16674, § 504 14147, 14192,15830, 16099, 16772, 16964, 16991, 16993 

16708, 16110, 16718 16165, 16674, ,16704, 16708, - Č. 2. . 14811, 16033, 15072, 

~ 473 15033, 15963, 16525, 16561, § 483 15727, 16110, 16806 
1671&, 16972 15134, 15218, 15414, 

, 16871, 169.03 
16871, 16941, 16991, 17110 

§414 13218, 14264, 14745, 
~ 484, odst. 2 . · 14276 § 505 1427-6, 14278, 14774, '15749, 

§ 486 . . . . 13483, 14937 
15950, 16613, 16653 § 530 15967, 16023, 15107, 16315, 

15963, 16525 § 488 13422, 13928, 14260, 14518, 
odst 2. . . . . 15016 15369, 16524, 16635, 15714 

§ 476 . . . . . . 15032 14976, 15561, 16204, 16209 § 506 15016, 15464, 167'18 Č. 2 . . 14190 

§ 477 13218, 13389, 13458, 13596, §.489 (1 ) · 14260 
- Č. 2 . . 13493 Č. 3 . . . . 13269 

14054, 14139, 14164, 14436, § 491 . .13459, 13674, 15939 
- odst. 2 . . 16660 Č. 7 . 13434, 14145, 14337, 

15015,15345, 15414, 15463, § 492 13994, 14641, 15939, 16653 
§ 507 . 15464, 16508, 16613, 16845 

14706, 14811, 14890, 

15830, 16925 
15089, 15465, 16023, 

Č. 1 14931, 149&5, 16772, 
§ 493 · 14937 

_ odst. 1. . . . . 14728 16107, 16315, 16369 

§ 494 14641, 14745, 14791, 14795, - odst. 2 . . . 13711, 14463 

16871 § 509 15463" 15830, 15939, § 530 posl. odst. 13434, 15465 

Č. 2 . 133,21, 13458, 13484, 16048, 16635, 106997 16458" ,16694 § 532 . . 13228, 13484,14038 

14000, 14729, 14931, 14991, ~ 496 13561, 14436, 16112 §513 13274, 14641, 14795, 15315, 
§ 534, Č. 2 . 14662, 15134, 15218, 

15161, 15314, 15950, 16370, Č. 1 . · 13968 
15317, 1,5967, 16023, 

16458 Č. 2 . 13483, U760, 14054, 
15727, 16175, 16289, 16345, 16369, 16635 

Č. 3. . 14158, 14234, 14745, 14436, 14728, 15727, 
1655,1, 16639 

§ 535 13484, 15038 

14838, 14855, 14929 14941 15847, 16112 § 514 13707, 14038, 14230, 14419, § 536 · '16524 

15084, 153Q4, 15658; 1592(3; č. 3 . . . 13793, 14436 
14728, 14927, 15gUl, 15908, § 538 14811, 16315 

16289, 16319, 16355 14'ť28, 15067, 15201 
16842, 16911 § 539 · 15967 

Č. 4. . 13435, 13614, 13730, § 497 13261, 15908 
§ 515 132'18, 14187, 14375, 14484, § 540 1 il1 07 , H:Í315, 16635 

'13850, 13,910, 13995 1403-1 § 499 13261, 13422, 13994, 
. 14802, 14927, 15789 § 541 16315, 16635,16993 

14206, 14233, 14338; 14560: 
§ 516 . . . . . . 13783- § 542 · 16635 

14641, 15015, 15033, 15186, 
149~6, 15561, 16209, § 517 13921, 14019, 14113, 14448, § 543 · 16315 

16286, 16372, 16608 
15264, 15306, 15345, 15414, § 499 13561, 14728, 15189; 

14974, 15349, 16384 § 547 (2) 1'5218, 15733 

15630, 15692, 15701, 15720, § 519 13215, 13494, 1363-7 § 550 15970, 16677 

15939, 15993, 16076, 16138, 
1:6i'91, 16843 Č. 1 . . . 15349, 16791 § 551 . . 15970 

16208, 16311, 16324, 163818, § 500, odst. 3 13218, 13879, 17043- Č. 2 . 15232, 15349, 15687, § 552 13887; 14947', 15493, 

16499, 1,6527, 16561, 16569, § 501 13917, 131m, 14974, 15666, 15701, 16301 15970, 16493 

• 16653, 16970, 16964, 16843 15409, 17043 Č. 3. .13467, 13561, 13637, § 553 · 15970 

c. 5. . 13478, 13482, 14031, § 502, odst. 2 . 13218, 13620, 13634, 
14436, 15701, 16191, 16635 § 554 15970, 16677 

14170, 14770., 15033, 15180, 13921, 15409, 15931, ,16718 § 520 13528, 13551, 14007, 15'507 § 555 15970, 16493 

15252, 15414,.15630, 1559Q, odst. 3 . 13218, 13620, 13634, §521 . . 15304, 16493, 16843 § 556 . . 13536, 14811, 15970 

15733, 15809, 15818, 15924, 13819, 13928, 14219, 14304, § 522 . . . 16795, 16842 § 557 13248, 13887, '14036, 14600, 

15938, 1'6048, 16138, 16561, 14435, 14563, 14644, 14700, § 523 13539, 15187,16301, 15316, 15359, 15970 

16569, 16653, 16970, 16991 14728, 14817, 14842, 14930, 
'16319, 16823 § 558 . . . . 15970 

Č. 6. .' 13418, 14162, 14290, 15275, 15382,15409, 16070, § 524 13402, 13801, 14187, 14484, § 559 13887, 15316, 15493, 

14678, 14838, 15074, 15144 16364, 16479, 16508, 16551, 
15926, 163-80 

15970, 1667'7 

15232, 15463, 15871, 15923, 16718, 16845, 17006 § 526 14308, 14736, 15102, 15817, § 560 14947, 15074, 15232, 

15924, 15971, 1,6030, 16127, odst. 4 .' 13218, 14436, 16058, 16121, 16301, 16319, 
15637, 15688, 16497, 

1z 16341, 16608 16419, 16472, 16626, 16853 
16631, 1690~, 16967 



954 

Čís. 
Čís, 

§ 561 14982, 15074, 15232, § 579 14256, 15631, 16878 16331, 16631 §580 . 15631 § 552 13929, 15007-, 15116, 15,232, § 5&1 15531, 16624, 17028 15234, 15331, 15637, 15688, § 582 13541, 13883, 14061, 14284, 16056, 16341, 16631 
15631, 16624, 16626 -- odst. 2 . 13929 § 583 14284, 15631, 16624, §§ 563, 564 . 16631 

1687'8, 17028 
. . . . 

§ 565, . 15232, 15331, 15631, 16056, 
§584 14256, 14959, 15631, 16497, 16631, 16967, 17041 

16624, 1687'& - odst. 2. . . 13929, 15331 
§ 585 . 16626 

- odst. 3 14253, 15007, 15127 
- odst. 4 15007, 15127 § 587 13907, 14664, 16013-, § 586 14253, 14277, 14947, 15030, 1687&, 16909 

15209, 15637; 16497, 16631, § 592 16013, 16878 
16967 §'594 15697, 16123, .16878, § 567 14332, 14938, 15637, 15688, 16975, 16997 

16497, 16631, 17045 § 595 14927, 15829, 16013, 16123, § 569 14831, lij3.2I('15637 1687S, 16909, 16925, 16975, § 57'1 14156, 14253, 14947, 15074, 16979, 16997, 17064 
l5116, 15209, ,15232, 15688 Č. 1 . · 14959 § 572 13303, 14253, 14947, Č. 2 . 13907, 1497.2 

15074, 15232, 16497, Č. 3 . · 142,84 16634, 17045, 17071 Č. 4 . · 14907 § 57,3 13303, 1'5097, 15328, 17071 Č. 5 . · 14959 - odst. 1 . 15301 Č . .6 . , 13907, 14793, 14972 
§ 574 15097, 16328, 15637 § 595 13541, 14061, 14551, 14972, § 575, odst. 1 13455, 13748, 14737, 15009, 16123, 16975, 16997 

16903',16989 - odst. 1 13883, 14664 - odst. 3 14938, 15328 - odst. 2 14446 § 577 '13225, 14077, 14'151, 14959, § 597 13883, 14061, 16925, 16997 15191, 16086, 16214, 16878, § 598 . 16013, 16878 16909, 16925, 16975 § 599 16086, 17064 

VII. Exekuční řád, 

čís. 

II 
Čís. 

čl. 1., odst. 2 uV'QZ. zák. · 14468 čl. XXVII. uvoz. zák .. . 13966 čl. HI. uvoz. zák. 131&1, 13935, li 
§ 1 13605, 13618, 13965 li 13966, 140702, a153, li - Č. 1 14253, 14975, 15332, 1459S, 14616, 15020, 15423, 

16082, 16124, i16163 15659, 16484, 16489, 16651 
Č. 2 13618, 14575 čl. IV. uvoz. zák. · 14075 č. 3 . 15394 čl. V. uvoz. zák. 16316, 16836 Č. 4 13303, 15331 čl. VIII. uvoz. zák .. · 16073 Č. 5 13394, 14426, 14992, čl. IX, č. 5 uvoz. zák .. 13177, 15964 

15887, 16037, 16397, č:. XIII., č. 5 uvoz. zák. · 15659 16513, 16523, 17013 Č. 7 UVOz. zák. · 13'965 č. 6 . 13284, 13402, Č. 9 UVOz. zák. · 14064 
13449, 15265, 17005 čl. XIV., č. 1 UVOz. zák. · 14315 Č. 10 . 13784 čl. XVIII. UVOz. zák. · 15499 Č. 12 13181, 13605, 13784, čl XXVI. uvoz. zák. · 15416 
14341, 15668, 15841 

Čís. 

Č. 13 · . 13404, 13784, 
14616, 15423, 15668, 

Č. 16 
15841, 16696, 16819 

· 15129, 15697, 
16018, 16975 

Č. 11 13367', 14724, 14850 
Č. 18 · . 14253, '14277, 

15007, 15127, 15331 
Č. 19 . 13308, 13404, 13985, 

16053, 16124, 16819 
§3 13212, 13780, 13795, 14045, 

15129, 15189, 15813, '16134, 
16232, 16911, 16975 

odst. 2 14080, 14325, 14876 
§ 4 14333, 16082 

Č. 1 · 13961 
Č. 3 · 17005 
Č. 4 13914, 14333 
Č. 5 . . 14277 
Č. 6 13914, 16018 
posl. odst. 14048, 14333, '17005 

§ 5 · 17013 
· \3961 § 6 

1328i, 13303: 13324, 13412, § 7 
13867, 13891, '14169, 14724, 
14792, 14975, 15105, 15129, 
15260, 15265, 15533" 15751, 
15887, 15937, 15960, 15986, 
16163, 16212, 16299, 16302, 
16358, 1,6397, 16432, 16469 

§ 8 15808, 16587 
§ 9 13195, 13281: 13379, 13702, 

13743, 13747, 13973, 14084, 
14203, 14380, 14756, 14850, 
15848, 16042, 16314, 16358, 

16367, 16397, 16553 
§ II . . 13176, 14720, 15246, 

15574, 16134, 16367, 16714 
odsl 2 ... 14084 

§ 12 . . 13374, '16920 
odst. 2 .. . 15114 

§ 14 13795, 14251, 15212 
§ 15 · . 13774, 13840, 

14434, 14653, 16145 
§ 10 · 14258, 16911 
§ 17, ndst. 2 · 13239, 13376, 

13489, 13826, 14104, 
14555, 14592, ;]7059 

§ 18 · . 14333, 16082 
Č. 3 14648, 15333\ 16310 
Č. 4 . 14277, 16018 

§ 19 15806, 16018 
§ 22 · 16487 
§ 23 · 14271 
§ 25 · 16417 

odst. 2 · 13170 

II 

II 
§ 27 
§ 28 

I 

§ 33 
§ 34 
§ 35 , 

, 
! 

II 
li 
I I 

II 
IJ 

II 
§ 36 

II 

'I 
II 

~ 37 

II 
I 

I 

I 

II 
I 
I 

§ 39, 
li 

II 

I 

II 

II 
§40 

II 
§ 42 

95.5 

čís. 

. . 14251 
13840, 16834 
13237, 13489 

. 15252 
13165, 13179, 13308, 13324, 
13399, 13415, 13569, 13574, 
13656, 13702, 13807', 14019, 
14048, 14091, 14093, 14227, 
14247, 14307, 14508, 14650, 
14656, 14938,14953, 15031, 
15106, 15231, 15332, 15364, 
15505, 15565, 15694, 15757, 
15759, 15952, 16045, '16072, 
1607-8 16314, 16551, 1668'7, 
16725; \.6911, 16932, 16942, 
'17009, 17023, 17059, 17'139 

odst. 2 . 13540, 16276, 16819 
odst. 3 . . . 13179, 13415, 

14650, 14938 
. . . 13176, 14084, 14247, 

14850, 15952, 16725, 16932 
Č. 1. . 13176, 14024, 16714 
Č. 2. . . . . . 13176 

13169, 13205, 13237, 13271, 
13232, 13298, 13332, 13393, 
13489, 13533, 13549, 13556, 
13559, 13627, 13669, 13682, 
13723, 14011, 14023, 14063, 
14111, 14122, 14n5, 14178, 
14181, 14199, 14331, 14342, 
14467, 14531, 14537, 14876, 
14892, 15246, 15329, 15502, 
15637, 15708, 15824, 15885, 
15896, 15928, 15942, 1'5949, 
15952, 15957, 16067, 16098, 
16229, 16293, 16389, 16390, 
16399, 16467, 16521, 16642, 
16704 16813, 16862, 16908, 

, 17034, 17115 
Č. 1 . .. 1330B, 13376, 

Č. 2 . 

Č. 5 . 

Č. 8 . 
odst. 2 

Č. 1 

14002, 14248, 14889, 
15394, 16696, 167H 

. 13498, 13754, 
~14171, 14268, 

14407, 14769, 15189, 
15573, 16383, 16632, 
16790, 16866, 16921 

1330B, 13578, 13766, 
14002, 14233, 16037, 
16291, 15725, 17059 
· . . . 15219 

13487, 13913, 15189 
. . . 15213 

· .13575, 14562, 
15498 15942, 16911 
· .' . . 16366 



956 
957 

Čís. 

Č. 5 . . . 13900, 14552 
14953, 16124, 16314 ~ 77 . . 15015, 16715 R 112 13239, 13289, 13366, ~ 142 · 16571 

§ 43 . 15926 
~ 78 13174, 13366, 13389, 13402, 13606, 13826, 14131, ~ 143, odst. 2 . · 14902 

§44 158'24, 16731 13487, 13747, 13867, 14007, 14548, 15672, 16307 ~ 144 · 16451 
odst. 1 . 13353 141,52, 14187, 14225, 14257, li 113 . . . · 16472 ;; 145 · 14039 
odst. 2 . 13986, 14027, 14277, 14299, 14308, 14310, § 114 13395, 16358, 16998 ~ 147 · 15161 

14225, 15126, 14338, 14484, 14573, 14604, odst. 3 . 13734, 15355 § 150 · 15404, 15516, 
15498, 16078, 16366, 14694, 14901, 14903 14982 li 115 16358, 16998 16592, 16715, 16783 

odst. 2, Č. 2 . 
16731, 16928 15015, 15126, 15161; 15172; § 116 · 15958 ;; 151 . . . 14851, 16860, 17129 
15942, 15952 15187, 15189, 15296, 15507, odst. 2 . · 16358 ;; 151, odst. 3 . · 14104, 14247, 

§ 45, odst. 3 . . . . , 14018 15630, 15817, 15824 15926 ;; 117 · 16358 14269, 15747 
;; 47 . 14590, 15015, 15236, 16105 15958, 16078, 16121: 16380: § 118 15958, 16358 li 152 . 14713, 15462, 15616, 16783 

odst. 2 . 13693, 14251, 15015 16419, 16451, 16472, 16499, 
§ 119 15672, 16576 pasl. odst. , , 15273 

~ 49 . 15015 
16521, 16665, 16809, 16823, 

odst. 2 . , 16358 § 153 15462, 15616 
§ 51 . . . . 16018, 16615 

16843, 16911, 16928, 16932, 
odst. 3 . 13628, 13947 § 154 13250, 13386, 13562, 

§ 54 13936, 14268, 14604, 14659, § 79 
16998, 17129 

li 120 . 14640, 15212, 16358, 16576 13931, 15273, 16412, 169,56 
15189, 15965, 16134, 16358, 13225, 13230, 13367, 

Č. 1 . . . 13920, 14640 odst. 1. . . . . 16412 
16!H5 § 80, 

13681, 15840, 16039 
Č. 2 · 15002 odst. 2 . 14432, 14713, 16956 

Č. 1 , . 13181, 14203 
I 

Č. 1 13349, 15575 č,3 · 13755 odst. 3 . 14216, 14713, 16522 
Č. 2 13324, 13565, 13573, Č. 2 13861, 14594 č.4 · 15958 § 155 13250, 13562, 14216, 14400, 

§ 81 . . . 
" 15560, 16680 I . 13426 Č. 5 16591, 16681, 16838 14555, 14713, 14851, 16412, 
c. 3 13571, 13795, 13885, 13985, I Č. 1 . 15118 § 121 13606, 16358 16495, 16522, 16614, 16698 

14045, 14080, 14238, 14266, 

II 

č. 2 
14325, 14342, 14376 14385 Č. 3 

13991, 15840 li 122 14640, 15002, 16358 odst. 1 . ' 16522 

14444, 14532, 14933' 15189' č. 4 
.16-720 li 123 15002, 16358, 16591 odst. 2 . · 14104, 14555, 

15354, 15373, 15560' 15575' § 82 
13991, 15840 

§ 124 16358, 1659 1, 16838 14713, 16522 

15813, 15941, 15964' 16163' § 83 ' 14459 Č. 3 16591, 16838 § 156 , 13389, 13392, 13931, 15364, 
16237, 16318, 16398: 16667: I' 

13426, 13681, 13991, 
§ 125, Č, 1 . · 15958 li 16280, 16467, 16588, 16715 

16766, 16973, 17012 ,I 15840, 16039 odst. 1 , 16838 I' odst. 2. . . 15260, 15364 

I 
§ 87 

II 
pasl. odst. . , . , 16680 

§ 88 
16383, 16695 § 127 · 16905 § 157 14216, 14851, 15364 

§ 55 .. 13324, 13795 14045 . . 14223, 16134 ~ 159, Č. 4 . ' 14216 
14268, 14659, 15015' 15189' - odst. 2 13462, 13618, 14273, ~ 128 16640, 16050 

li ;; 162 · 13964 

/ 
odst. 4 . ' 16358 15212" 1529'7, 15373: 15575: 14325, 14604, 14868, 
pos!. odst. , 16042 'I ~ 166 · 16998 

15813, 16134, 16265, 16318 15101, 15189, 15659, 
~ 129 . 13366, 13628, li § 170 (č. 1 a 5) 13669, 15035, 15330, 

odst. 2 . 14062, 14376, 14553, 15692 15703, 15849, 16785, 16862 - odst. 3 13281, 16012 15958, 16358, 16472 11 15189, 15354 ,I § 171 15186, 1612,1, 16499 odst. 3 , 14643 ~ 89 14724, 17055 § 130 13755, 14982 \1 § 56 odst. 2 13182, 13386, 15616 13859, 15297, 16037 § 91 . , . , . 16134 § 132, Č. 5 . 13734, 15365 I. 
pasl. odst. . , 14338 - odst. 2 § 97 !: 

13487, 14555 13366, 13985, 16358, 17026 § 133 13470, 13520, 13964, 
" - odst. 3 ~ 98 li li 172, Č. 1 13197, 14526, 14934, 

§ 58 · 14555 15707, 16410, 1665,1, 16695 13985, 14724, 14903, 15101, 15441, 16121, 16412 
§60 · 14865 § 99 . 13755, 14081, 14982, 16081 15421, 16134, 16487, 16632, 

li posl. odst. , 14310, 14526, 
§ 63, č,' 2 : · 15470 odst. 1 . . . . . 17026 16740, 17038 14694, 15417, 15441, 

č. 4 · 13573 § 102 , 16410 č. 1 16085, 16695 16196, 16952, 17008 , . . . . . 14659 § 103 .16085 § 65 13411, 13809, 14247 14308 13947, 14556, 15707 Č. 2 § 173 · 16121 
14468, 14573, 15187' 15507' § 104 . . 13947, 13985, 14595 odst, 2 . · 13332 

§ 177, pasl. odst. · 15161 
15817, 16077, 16455' 16475' 15707, 15806, 16766, 16797 II 134 . 13520, 13964, § 180 14338, 15161, 16809 

16803, 16823, 17144 § 105 13366, 14499, 17026 14769, 15421, 15676 § 181 ' 16809 
§ 67 13949, 14573, 15926, 16380 § 108 , 15355 .& 135 13712, 13985, 14473, 

!i 
§ 182 . . . . 15969, 16809 

§ 68 13725, 14296, 14338, § 109 . . . . 13628, 13974, 14769, 15101, 15421, § 183 14695, 15161, 16205, 16809 
14605, 14779, 16803, 14131, 14171, 14540 14595 15676, 15707, 16571 od-st. I . , 16076 

§ 69, 
dod, II. k roč. 1937 14982" 15806, 16219, 16307 § 138 , . . , 15101 § 184 · 16809 odst. 1 · 16082 § 110 , 13974 § 139 13182, 13780, 14903 č. 2 , 16498 § 70 

§ 71 · 16291 § 111 , . 13172, 13289 13366 II 140, odst. 3 . , 13669, 14191, Č. 3 · 13507, 15186, 
~ 74 · 14338 13974, 14065, 14549: 15672: 14769, 15034 16076, 16121, 16499 13949, 16472, 16592. 

16081, 16219, 16576 pasl. odst. , · 14902 Č. 7 , 15969 

Čís. Čis. čís. 

, i 



959 

958 

Čis. 
čís. 

Čís. I Čís. 

~ 185 · . 15161, 16809 
II ~ 186 13507, 15186, 16809 

~ 216, pos!. odst. . . 13346 13392 ~ 236 13427, 14315 ~ 282 · 16687 

~' 187 · 13389, 13507, 15186 
II 

13538, 13780, 13897' 14047' ~ 237 13224, 13389, 13427, ~ 283 14748, 15333, 15846 

15969, 16076, 16121, 16499 
14223, 14413, 15233' 15388' 13462, 14191, 15432, 16077, § 285, odst. 3 · 14875 

§ 189 · 16076 
, 15693, 15992, 16358: 16396: 

16592, 16610, 16955 posl. odst. · 16073 

~ 194, p·os!.· odst. · 1651'2 
I 

16592, 16815 odst. 3 . · 15675 § 286 13888, 15389, 15929, 

§ 195 · 14695 
§ 217 · 16179 ~ 238 13621, 13860, 15260, 16419 

16073, 16078, 16179 

§ 196 · . 14107, 14257, I 
- Č. 2 . · 14981 ~ 239 

· 15693 odst, 1 14272, 15929 

14695, 15613, 16471 

II 

- posl. odst. · J6476 Č. 4 . · 14039 odst. 2 13410, 14082 

§ 200, Č. 3 · . 13780, 14216, 
§ 218, odst. 1 . · 16179, 16766, 

posl. odst. 13174, 13876, odst. 3 . 13219, 13888, 

14247, 14473, 16412, 16687 odst. 
16797, 17008 

13995, 14041, 14675, 
14212, 15929 

§ 206 
II 

2. 14595, 15023 
16191, 16419, 16647 odst. 4 . · 14196 

§ 207 
· 13780 § 219 · 16179 

§ 241 · 17129 § 287 · 15846 

· 14473 
§ 208 · . . . . 16181 

II 

odst. 1 · 13392 § 249 13723, 14251, 16383, 16668 § 289 13809, 13888 

li 209 13197, 13678, 14202, 14934 
- odst. 2 · 16715 § 251 13242, 13746, 14527, § 290, Č. 1 . · 15354 

§ 221 

. . . 

15693, 15698, 16476, 16910 
· . 14161, 16771 

' 15408, 16317 Č, 2 . 13219, 13713, 14080, 

§ 210 . . 13645, 13948 13997 I § 222 13621, 13915, 14196, Č. 5 . · 13746 
14659, 15449, 17034 

. . . 

14161, 14223, 14310 14626' 
14549, 16688, 16715 Č. 6 13241, 13700, 13746, 13769, § 291 · 14062 

14694, 14816, 14901: 15388: 
odst. 1 · 15616 

14127, 14539, 15006, Č. 2 . · 14842 

15441, 15462, 15496, 15693, 
odst. 3 · . 13535, 13860 

15568, 16790, 16927 posl. odst. · 15055 

16196, 16215, 16283, 16296, 
odst. 4 14208, 14371, 15432, 

Č. 7 . · 14605 § 292 · 15055 . . . . . 

16484, 16651, 16800, 16948 
16361, 16419 

Č. 11 14546 § 294 13177, 13212, 13399, 13553, 

§ 21 I 13645, 13997, 14310 14362 I 
~ 223 · . 15616, 17023 

§ 252 13288, 13304, 13380, 13549, 
13571, 13779, 13933, 13947, 

14413, 16592, 16797 
§ 224 13535, 13889, 13997, 

14026, 14191, 14769, 14902, 
14029, 14043, 14045, 14123, 

§ 212 14272, 16179, 16488 16797 
II 

14161, 14202, 15416 
15034, 15532, 16293, 16383, 

14266, 14280, 14307, 14342, 

§ 213 13188, 13192, 13240,' 13317, 
~ 225 13227, 16592, 16815 

16682, 16927 14422, 14486, 14532, 15031, 

13350, 13424, 13601, 13678, 

II 

odst. 1 a2 .. 16715 
§ 253 13682, 13725, 14199, 14769, 

15130, 15416, 15630, 15941, 

13814, 13888, 14007, 14047, § 226 . . . 14362, 16592 

15015, 15076, 15389, 1(}521, 
16029, 16134, 16393, 16511, 

14202, 14362, 14413 14(}43 li 227 13645, 14362, 14413, 1(}715 

16704, 16927 
16546 

14843; 15023, 15573: 15675: 
II 

§ 228 13948, 14362, 14492 
~ 254 

14199, 15076 odst. 2 . 13573 

16050, 16055, 16101, 16296, ~ 229 14934, 15693, 15698 
§ 256 13163, 14175, 16927 odst. 3 14557, 16843 

16365, 16366, 16476, 16498, § 231 
§ 257 . . 15076, 15297 posl. odst. . 13762, 13798, 

I, 
13192, 13240, 13442 136(}7 § 258 132-82, 13682, 14011, 

16771, 16948 17100 13814, 13920, 14007' 14111' 

14029, 14080 

§ 214 . 14047, 14223, 1427'2, 15496 

14023, 14082, 14122, 

14161, 14362, 14532' 14865' 
15329, 15389, 15928 

§ 295 13177, 14043, 14080, 14342, 

odst. 2 . . . . . 14202 15389, 16073, 16078' 16498' 

14532, 15370, 15373 

~ 215 <" 13174, 14555, 15693 
16640, 16689, 16815, 17032 

§ 259 14116, 14199, 14708, § 296 13406, 14045, 14266, 14342, 
15013, 15395, 16521, 

- ~. 3 . . 14713 odst. 2 · 13813, 14865, 
16669, 16704, 16790 

15076, 15236, 15385, 15460, 

- c. 4 . . 14216, 14851 

16139, 16546 

§ 216 <" 13219, 14362, 16179 
odst. 3 

16365, 16366 - odst. 2 · 16521 · 13903 

, · 13842, 13920, - odst. 3 15395, 16521 § 297 

:. 1. . . . . . 16274 I, 
13897, 17100 - odst. 4 · 16521 

posl. odst. · 15460 

c, 2 13532, 13588 13712 13897 § 232" odst. 1 . · 13813 
· 16521 § 299 13553, 13765, 14486, 15373, 

14262" ,14371; 14598, 14675; 

I 

§ 260 
odst. 2 . · 13240, 16498, § 262 13302, 13682, 13795, 

15941, 16029, 16318 

14704, 14816, 14901 14948 14996, 16078 
odst. 2 .',15076 

15202, 15343, 15603; 15654' 

16546, 16927 

15676, 15707 15841 15902' I 
§ 233, odst. 1 13411, 13813, 13860, § 266 · 16803 

§300 · 16073 

15921, 15929; 15992' 16166' 

II 

14996, 15596, 16078, § 268 · 14017 
odst. 2 · 14410 

16196, 16215, 16459; 16484; odst. 2 
16498 § 271 15297, 16803 § 303 13933, 14029, 14342, 

16640, 16651, 16800, 16948, 
· 13240, 13442, § 272 · 16803 

15965, 16073, 16273 

15596, 16078 
odst. 3 · 16134 

16956, 17008 I § 234 13240, 13350, 13424, 13678, 
- odst. 2 · 14338 

Č. 3 . · 15693 ! 
§ 273 14779, 16803 § 305 13406, 13903, 15385, 

Č. 4 . · . . 13529, 13792 
13859, 13995, 14047, 14413, § 274 · 16803 

15529, 16136 

14201, 14223 14413 14473' 
I 14643, 14843, 15698 16042 § 275 13715, 16803 § 307 13219, 13650, 13762, 14043, 

15101 15992; 16396' 16476' 
II 

16296, 16592, 17139 § 278 13224, 14338, 16642 
14152, 14410, 14748, 14844, 

16488, 16715, 17008 
odst. 2 . 13411, 13860, 14996, § 280 . 13224, 17129 

14856, 15694, 15846, 16073, 

16078, 16296, 16419 - odst. 2 16687, 17129 
16615 



960 

Čís. 

li 308 . 13651, 13903, 13965, 14034, 
14229, 14280, 14422, 14553, 
14596, 14624, 14856, 14956, 
15106, 15130, 15244, 15385, 
15390, 15460, 15497, 15610, 
15636, 15694, 15854, 15886, 
16136, 16503, 16511, 16665, 

16805, 16843, 17040 
§ 309, odst. 2 . . . 16134 
~ 310 13903, 15244, 16134, 16805 

· 16134 odst. 1 . 
~ 312 · 14342 
~ 314. . 
II 315, odst. 2. 

· 13903 
· 16073 

13238, 13651, 16993 
· 16134 

II 316 . . 
§ 317, odst. 2 
II 318 . . . . 13406 
II 320 

II 322 
§ 325 

§ 326 
§ 327 

II 328 
§ 329 
§ 330 
II 331 

1\332 
II 333 

II 334 

13933, 13965, 15048, 
15416, 16134 

· 13965 
14266, 14342, 14532, 14648, 
15076, 15965, 16475, 16661, 

16982 

odst. 4 

. . . . 16475 
14342, 15076, 16475, 

16908, 16982 
· 14064 

14342, 16475 
1'6475, 16615 
15860, 16866 

13212, 13566, 13723, 13726, 
14063, 14376, 14428, 15236, 
15497, 16284, 16393, 16398, 
16410, 16517, 16668, 16982, 

17010, 17129 
14983, 17010, 17129 
13798, 13898, 13967, 

14457, 15497 
13566, 13898, 14063, 14108, 
14392, 14556, 15860, 15943, 

15958, 17010 
. . 14982 II 336 

!l 340 13322, 14065, 15860, 
17010, 17129 

§ 340, odst. 2. . . . . 17129 
§ 341 13477, 13566, 13811, 13898, 

14354, 14392, 14428, 14501, 
14983, 15404, 15943, 15958, 

16308, 16923, 17010 
II 343 
§ 344 
§ 346 
II 349 

. 14556, 15958 

. 13755, 13898 
. 13399, 14298, 16790 

13322, 14277, 15260, 15364 

, , 

II 

Ir 

I 
I 

I 

§ 350 

§351 
II 352 

~ 353 

§ 354 
§ 355 
§ 356 
§ 358 

Cis. 

· . 13992, 14133, 14317, 
15377, 15533, 15607, 16982 

· . . . 16947 
13949, 14308, 14542, 16375, 

16490, 16740, 17135 
13565, 14298, 15208, 
15533, 15936, 16918 

odst. 2 . 15208, 16592 
15926, 16617, 16918, 17005 
13452, 14874, 15572, 15926 

· . 14874, 16475 
13426, 14298, 16134, 

16932, 17005 
§§ 360, 365 . 14513 
§ 368 . . . . 15114 

§ 370 

§ 371 

§ 372 
II 374 
§ 375 
§ 376 

§ 377 
II 378 
§ 379 

odst. 2 . 15114 

Č. 1 

13456, 13797, 13966, 14616, 
14720, 14792, 15544, 15659, 

16237, 16933 
14616, 14720, 15544, 
16237, 16833, 16973 

· 14575, 15212, 
16237, 16933 

Č. 2 . . 14575, 15212, 
Č. 3, 4 . 15212 

· . . . 13265, 14726 
13966, 14589, 14708, 15423 

13294, 13456 
. . . . · 15212 

odst. I, Č. 2 · 13737 
· . 15212 

14468, 14573, 15659 
13265, 13644, 13809, 
13847, 13885, 16489 

Č. 1, . 
Č. 2, odst. 2 
Č. 3 . 

13847, 14299 
· 15013 
· 14123 

§ 380 . 
§ 381 . 

· . . 14123 
· . 13770, 13885, 13923, 
14044, 14471, 14628 15210 

Č. 1 . : 16661 
§ 382 . 14298, 16175, 16929, 

Č. 1 . 
č.2. 
Č. 6 . 
Č. 7 . 
Č. 8 . 

§ 383, odst. 1 
II 384 

odst. 3 

17032, 17144 
. . 16661 

16661, 16929 
· 17032 

· . . . 16661 
13358, 13371, 13631, 
13864, 14666, 16175, 

17144 
· 13847 

14874 
· 1703Z 

§ 385, odst. 2, 3 
II 387 . 
~ 389 . . 
§ 390, odst. 2 . 
II 391 13864, 
§ 392 
§ 393 

odst. 3 
§ 394 

§ 16 
§§ 20, 21 
§ 22 
§ 25 

§ 28 
§ 62 
§ 63 . 
§§ 65, 72 

. §§ 76, 77 
§ 86 
§ 87 
§§ 89, 100 . 
§ 104 
§ 108 
§111 
§ 130 
~ 133 

čís. 

. . 14123 
13489, 14123 

. 14299 
. . . . 13847 

13984, 14123, 14888 
. . . . 14975 

. 13864, 14975 
. . 14975 

13444, 15022, 16078 

§ 396 
§ 399 
§ 400 
§ 401 
§ 402 

odst. 2 . 

VIII. Organisačni zákon. 

Cís. I[ 

· 14343 
· 16892 \1 

· 15161 
· 16730 

§ 78 
§ 79 
§ 89 
§ 90 

IX. jednací řád. 

Čís. 

· 14162 
· . 14273 

14024, 16837 
· 16837 

· . 14273 
14299, 14814 

· 14814 
· . 14299 

16472, 16557 
· 16557 
· 16025 

· . 15161 
14985, 15264 

§ 134 
§ 152 
II 158 
§ 160 
§ 175 
§§ 205, 206 
§ 208 
§ 285 
§ 320 
§ 322 
§ 334 (1) 
§ 379 
§ 385 

X. Řízeni nesporné. 

a) nesporný patent: 

čís. Ii 

. 17067 
. . 16177 

§§ 1~19 
§ 3 
§ II 
§ 20 
§ 22 
§ 23 

15507, 15837 
. 14031 

. . 16408 

13554, 16392, 16408, 16555 

11 
li 

I' ,I 
I. 

§ 24 
§ 25 
§ 27 
§ 29 

§ 30 

Generální rejstříky civilní. 

961 

čís. 

. . 13675, 14666 
13864, 14123, 14889 

· . . 13777 
· 13847, 14573 

.13489, 13809, 13885, 
14123, 14299, 14573, 
15022, 15187, 15423, 
15466, 15659, 16929 

. . 16328, 16929 

čís. 

16150, 16743 
. . 14612 

. . 14934, 16785 
14985, 15058, 15264 

čís. 

. . 16557 
14315, 16715 

· 13237 
13754 

· 16521 
· 13319 
· 16970 
· 13255 
· 16471 
· 14814 

15470 
· 13754 
· 14064 

čís. 

16392, 16408 
. 16392 

· . . . 16625 
13191, 14006, 14523, 
16074, 16177, 16852 

16177 
61 
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~ 31 
§ 35 
~36 
~ 37 
§ 38 
§ 39 
.~ 40 
§ 41 
II 42 
II 43 
& 44 
&45 
& 46 
§ 49 
§ 52 
§ 56 
§ 68 
§72 
§ 73 
§ 75 
§ 77, Č. 3 
§ 78 
§§ 79, 80 
§ 92 

- Č. 1 
- č.3 

čís. 

16974, 17125 
· 17125 
· 16438 
· 13912 

16177, 17125 
16177, 16974 

· 16177 
16177, 16438 

· 16177 
16177, 17125 
15446, 16177 

15446, 16177, 17125 
· 14000 
· 16006 
· 14820 

14546, 16295 
· 13255 
· 17112 

14820, 15776 
15025, 16584 
14305, 16584 
15547, 16065 

- Č. 3, odst. 2 

. . . . 13191 
16006, 16236, 16583, 

16775, 16784 
· 16006 

14305, 16583 
· 16775 

14305, 16583 
. 16583, 17125, 

§ 95 
§ 97 
§ 102 
§ 103 
§ 104 
§ 106 

· 15347 

- odst. 2 
§ 107 

· 15770 
15789, 17125 

16236, 16371, 16583 
16236, 16583, 17003 

· 16295 
§111 
§ 114 
§ 121 
§ 122 

§ 125 

§ 126 

§ 127 
§ 128 

· 16423 
14006, 15384, 16460 

15252, 16775 
14393, 14478, 15252, 

16:'92, 16775 
15148, 15207, 15384, 15582, 
15695, 15745, 16024, 16188, 

16392, 16775 
15096, 15148, 15207, 15582, 
15745, 16024, 16188, 16392, 

16775, 16821, 17141 
14478, 15210, 15911, 16775 
15210, 15547, 16065, 17112 

§ 129 
§ 136 

Čís. 

15210, 15547, 17112 
. . . . 15447 

13554, 16392, 16408 §§ 137, 138 
§ 139 13554, 16408 

. . . . . . 16408 
14167, 14522, 15210, 15547, 
15924, 16065, 16307, 16342, 
16813, 16814, 16939, 17003 

§ 140 
§ 145 

II 146 
§ 149 
II 157 
§ 158 

II 159 

II 160 
§ 161, odst. 1 
§ 162 
§ 164 
II 166 
§ 167 
§ 174 14317, 

- č .. 2. 
§177 
§ 179 
§ 180 
& 183 
§ 184 
§ 185 

- odst. 2 
§ 186 
§ 187 
§§ 188, 189 
§ 189, odst. 2 
§ 198 
§ 214 
§ 215 
§§ 216, 217 
§ 267 
§ 269 
§ 272 

§§ 273, 274 
§ 275 

· 14000 
15827, 16817 
16342, 16817 

14305, 14962, 16065, 
16584, 16817 

14561, 15695, 15745, 
15827, 16011, 16065 
15695, 15745, 16065 

· 14561 
· 16006 
· 13191 
· 13512 
· 16703 

14393, 15265, 15547 
· 16775 

14317, 15494 
14603, 15025, 15053 

. . 15025 
16494, 16918 

· 16494 
· 16494 
· 13171 

. . . . 16494 
14426, 15770, 16494 

. . 16494 
14129, 14426 

· 16494 
· 13808 
· 15770 
· 13808 

14542, 16052 
· 16740 

14308, 16375, 16490, 
16628, 16740, 17135 

16375, 17135 
13607, 14542, 16375, 
16490, 16740, 17135 

§ 276 16375, 16490, 16740, 17135 
§ 277 .. 14542, 16375, 17135 
§§ 278, 279 . . . 16375, 17135 
§ 280 14542, 16375, 16490, 17135 

b) zák. č. 100/1931 Sb.: 

13174, 13211, 13808, 13833, II 
13916, 14542, 14992, 15025, 
15365, 15695, 15711, 15805, 

16006, 16103, 16353, 16357, 
16615, 16745, 16874, 17029, 

17104 

- odst. 2 

§ 7 
§ 8 
§ 9 
§ 11 
§ 12 
§ 13 
§ 14 
§ 15 
o 17 

§ 18 

Čís. 

13437, 13520, 14041, 
15361, 15581, 16951 

. 13925 

. 16024 
1317i, 13333: 13ii07, 13773, 
13796, 13836, 13858, 13912. 
14066, 14305, 14561, 15112, 
15407, 15542" 15789, 16065, 
16236, 16305, 16392, 16403, 
16583, 16700, 16767, 16774, 

16775, 16818, 16936 
. 15591 

. . . . 15582 
16014, 16461, 17141 

15296, 15910 
. . 17067 
. . 14426 

14067, 15524 
13786, 13806 

13263, 13858, 14067, 15174, 
15524, 15693, 16426, 16994 
13508, 13836, 13901, 14305, 
14498 14561, 15192, 15547, 

, 16103, 17121 

§ 19, odsl. 1 . . .' . 13901 
~ 23 13171, 13184, 13615, 13836, 

14245, 14498, 14610, 15365, 
15789, 15910, 16103, 16322" 

. 16555, 16873, 16994, 17120 
. . 16103 

~ ~ i3916 Jij365, 16331, 16333 
. od~l 2 ' 13984, 14426, 16333, 

- '. 16684, 17029 
. 16037 

§ 26 . 15265 
§ 31 . . 15399 

- odst. 3 15052, 15399 
- odst. 5 14986 
_ odst. 6 .... 

§ 32 13615, 14904, 15507, 15524, 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

15886, 16745, 16775 
13901, 14722, 15052, 

15920, 16745 

13190, 13377, 13901, 14006, 
14067, 14426, 14451, 14636, 
14637, 15690, 15789, 15910, 

§ 37 

963 

čís. 

13;71 13607, 13912, 14066, 
14305. 14590, 15407, 15542, 
15789 16236, 16392, 16403, 
16767, 16774, 16775, 16818 

. . . 13377 
§ 38 13199, 16392 
§ 39 

_ odsl. 1 16333, 16784, 17141 
_ ,písm. c). . . . . 13319 

~ 40 

§ 41 

13171, 13175, 13615, 
13692, 14067, 14636, 16555 
14971, 15025, 16236, 16426, 

16745, 16820, 17062 
odsl. 2 . . . . . 15998 
odsl 2 písm b) . 13981, 14688 
odsť 2' písm'. d) . 13808, 13833, 

. , 13916, 14603, 
14771, 14992, 
15025, 15333, 
15695, 16006, 
16018, 16073, 
16615, 16874, 
16957, 17029, 

17104 

odst. 2, písm. e) . 16266, 16353 
odsl 2 písm. fl . 14402, 15168, 

. , 16014, 16411, 
16460, 17125 

odsl 2 písm. g) . 13171, 13336, 
• ď 13508, 13661, 

13836, 13901, 
14305, 14498, 
14561, 15025, 
15054, 15192, 
15547, 15582, 
16005, 16447, 

17121 

_ odst. 2, písm. h) . 13341, 15192, 
16357 

~ 42 
~ 43 

§45 
§ 46, odst. 1 

odsl. 2 

13210, 13916, 16745 
13171, 16024, 16606, 
16615, 16736, 16823 
13680, 14722, 15174 

§ 36 

15920, 16103, 16333, 16461, 
16625, 16784, 16814, 17141 
13190 13199, 13615, 13806, I 
\5057 15776, 15789, 16333, I 

, 16784, 17141 1\\ 

13377, 13437, 13950, 151l2, 
15507, 15542, 15581, 16426, 

16438, 16823 

. . 13199, 15776 
13190, 13210, 13433, 
13661, 13806, 14006, 
14041, 14124, 14125, 
14245, 14263, 14319, 
14346, 14487, 14610, 
14790, 14846, 14848, 
14882, 14971, 15026, 
15041, 15096, 15098, 
15111, 15192, 15249, 
15358, 15447, 15488, 
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odst. 3 

§ 48 

čís. 

15547, 15649, 15667, 
15690, 15910, 15934, 
15998, 16006 16059 
16065, 16074' 16236' 
16266, 16322' 16392' 
16555, 166l!' 16684' 
16765, 16767; 16820; 
16823, 17005, 17049 

16024, 16236, 16333, 
16447, 16784, 17141 

· 15507 

Čís. 

'i 49 
~ 50 . 

13265, 14249, 16745, 16873 
13449, 15265, 15547 

§ 53 
§ 54, 
§.56 
§ 57, 

odst. 3 
odst. 4 
odst. 6 

. . 13804 
. . 13804, 15547 

13284, 13394, 13661, 
13804, 16918, 17005. 

odst. 7 . . . . . 17005 
13808, 14986, 15581, 17067 

odst. 2 14451, 14986, 17067 

odst. 3 . 
. 14772 
. 14772 

XI. Knihovní řád. 

Čís, 

§ I 
Čis, 

· 13238 § 33 § 3 13520, 13964 ' 16285 
§ 4 - písm. a) 
§ 5 

13238, 16051 - písm. b) 
16735, 16867 

§7 · 13238 - písm. d) 
, 16867 

15903, 16462 15377, 16867 
§ 8, Č, 2 , 14589 

§§ 34, 35 · 16285 
§ 9 13902, 14413 

§ 36 , 15494 
§IO 13520, 13964 § 38, písm. c). '. 13532 13936 
§ II . , . , 16178 14492, 14512, 14598; 14616' 
§ 12 13878, 14413, 14517 15020, 15423, 15659, 15930; 
§ 13 13520, 13964, 14413 16489, 16667, 16867, 16930 

14549, .16051, 16996 § 40 14512, 14589 
§ 14 , 14413, 16396, 16667, 16996 § 41, písm. ,bl . · 14512 

odst. 1. . . . . 16488 - .písm. c) . · 16165 
odst. 2 . 13535, 13889, § 42 · 14896 

16488, 16996 § 44, odst. 2 13585, 13889 
§ 15 14549, 16419 § 45 · 13532 

odst. 2 · 16419 
§ 51 · 15569 

§ 16 15233, 16396, 17139 
§ 52 16101, 16178 

§ 17 . . 13662, 14413 § 53 13834, 15955, 16178, 

§ 18 
14981, 15388, 16396 - odst. I 

16396, 16540, 16560 

14413, 17060 I · 16195 
§ 19 · 14413 

§ 54 . . . . 16178, 16195 
§ 20, písm. a) 13792, 13902 

II 

§ 55 13834, 15903, 15955, 16540 
písm.b) · 17077 

§ 56 . 13834, 15903, 15955, 16198 

§ 21 . . 13462, 14517 
II 

- odst. 2 . 16178 

§ 22 . . 13992, 14133, 14317 § 57 14756, 16540 
§ 26 16101, 16285, 16735, 17077 I § 58 . 13834 
§ 27 16285, 17077 

I § 59 . 13461, 13965 
§ 29 13985, 14273, 14595, 14627, - odst. . 16210 

15095, 15707, 15806, 16195 § 60 . . 16305, 16487 
§ 30 . . . . 16079 

§ 61 13460, 13952, 15284, 
§ 31 16079, 16285, 16867 16079, 16328, 16559 
§ 32 16285, 16735, 16867 

§ 62 14300, 15842, 16079, 16806 
písm. h) 15725, 16285 

§ 63 . . . 14130, 15842 
§ 64 14007, 15399, 15842, 16079 

§ 65 
§72 
§74 
§ 77 
§ 78 
§ 85 
§ 87 
§ 91 
§ 93 
§94 

Č. 1 

- č.2 
- č.3 

§ 95 . 
- odst. 

čís, 

13460, 13952 
15416, 16205 

· 13964 
· 15494 
· 14133 

· . 15903 
13992, 14317 

· . . . 16044 
14549, 14627, 14868 

. 13461, 14627 
· . 14325, 15305, 

15828, 16134, 16667 
. . . . 15305, 15566 
13878, 15828, 16101, 16285 
13461, 14627, 15189, 15399 
2 . 15903 

§ 96 
§ 98 
§ 103 
§ 104 . . 

- odst. 3 
§ 105 
§ 112 
§ 123 
§ 124 
§ 125 
§ 126 . 

- odst. 2 
§ 127 
§ 130 
§ 132 . 
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čís. 

15399, 15903, 16050 
· 13879 
· 14627 
· 16559 
· 16305 
· 16559 

. . . . 13601 
14868, 15057, 15692 

. 15399, 15842 
· 15399 

13520, 14868, 15057 
13692, 15828, 15930 

· . 15659 
14041, 15903 

· 14627 

XII. Konkursní řád. 

a) z roku 1914, Č, 337 ř, z,: 

§ I 
§ 2, odst. 2 
§ 3, odst. 3 
§ 6 
§ 11, odst. 1 
§ 19 
§ 20 
§ 21 
§ 29, Č, 1 
§ 30, Č. 1 
§ 31, Č. 2 
§ 32 
§ 42 . . 
§ 43, odst. 2 
§ 44 . 
- odst. 2 

§46 

Čís. 

13242 

· 13877 
· 16234 
· 13478 

· . 15954 
· . 13877, 14423 

13820, 13877, 14423 
13820, 15196 

· , 14601 
15427, 16803 

· 15427 
14395, 16939 

, 15196 
· 14781 
· 13242 
, 14891 

13405, 16863 

- Č.l . 
- Č. 2.4 

§ 47 . , 
- odst. 2 
- odst. 3 

§ 67 
§72 
§ 73 
§ 79, odst. 2 
§ 82 
§§ 102 a další . 
§ 119 . 
§ 124 . 
§§ 125, 127. 
§ 156 . 
§ 167 . . 
§§ 172, 176 

b) z roku 1931,č, 64 Sb,: 

čís. 

čl. I, odst. 2 uvoz. zák. . 15393 
čJ. 111, Č. 3 uvoz. zák. . 13469, 13936, 

13985, 15778, 15921, 16166 
čl. IX uvoz, zák. . . 15081, 15630, 

15885, 16320 
čl. X uvoz. zák. 13334, 13408, 13471, 

14182, 15151, 15954, 16607 

čl. XI uvoz. zák. . 
- odst. 2 . 

čl. XIV uvoz. zák . 

čl. XVI! uvoz. zák. . 
§ I . 
- odst. 3 

čís. 

15954, 16405 
· 14891 

· 15954 
· . 13405 

13876, 15954 
· 15081 

· , 15255 
14495, 16405 

· 13242 
· 13345 

13478, 14891 
· . 17075 

13405, 14891 
· 13405 
· 15754 
· 13345 
· 1684~ 

Čís. 

14601, 14914 
· . 15783 

13334, 13408, 
15954, 16607 

· 15783 
14429, 15656 

· 15347 
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čís. 
Čís. čis. Čís. § 2 . 15656 § 33 15783, 16528, 16803 § 59 · 15546 § 107 . 13622, 14639, - odst. Z . 13411, 14148, - Č. 1 15427, 15627, 15710 - odst. 2 · 15478 15473, 16132, 16213 14601, 15045 - Č. 2 15627, 16420 

§ 60 · 15081 § 108 14102, 15473 § 3 13706, 13711, 13747, - Č. 3 15246, 16106, 16803 
§ 61 · 16274 § 109 · 16773 13802, 14202, 14315, 14355, § 34 · 15783 · . 16419, 17131 - odst. 2 · 15296 

. . . § 62 14509, 14559, 14639, 15196, - Č. 1 15146, 15555, 16420 § 63 14454, 15463, 16030 § 111 15463, 15473, 15546, 15393, 15630, 15656, 15693, - Č, 2 15146, 15427; 15555, §64 · . . . 14454 16030, 16132, 16213 15896, 15924, 16106, 16274, 
15627, 16420, 16528 § 65 · 16038 § 112 13622, 13829, 14102, 

16320, 16405, 16421, 16423, § 35 14395,15648, 16939 § 67 · : 14643, 15759 14374, 14639, 15463, 17010, 17011, 17131, 17154 § 39 . . . · 16106 § 68 15347, 15656, 16320 15473, 15478, 16030, 
- odst. 2 . 15081 § 40 14315, 15896, 16106 

§ 69 · . . . 14429, 14494, 16132, 16211, 16213, 16773 § 4 14315, 14559, 14577 - Č. 1 · 16106 
14509, 14886, 15296, 15420, § 113 . 1362'2, 15367, 16030, 1.6132 §6 . . . . 13954, 14437 § 42 14601, 15088, 16106 15491, 15656, 15726, 16320, - odst. 1 . . 14073 § 7 13468, 13664, 13911, 14419, § 43, odst. 2 · 15834 16505, 17011, 17057 § 114 · 16030 14437, 14562, 15196, 15645, § 44 · 16420 

§ 70 · . 14495, 15420, 15726, - odst. 1, 2 · 14102 15924, 16030, 16106, 16358 - odst. 2 · 14102 
15807, 16320, 16405, 17131 § 115 13622, 14102, 14374, 14639, 

§ 8 13664, 13711, 13736, 14374, § 46, odst. 2 14781, 15086, 15783 - odst. 2 . . . . . 17057 15463, 15476, 16030, 16106 14639, 15081, 15463, 15478, § 47 15124, 15367, 15753, 16307, - odst. 2, Č. 2 . 16405 § 116 · 16106 
15645, 16030, 16106, 16404 

16421, 16576, 16958, 17041 
§ 71 · 15656 §117 13706, 14355, 15521 § 9 . 13664, 13711, odst. 1 · 16232 § 75 · 15255 - odst. 1 · . . . 14315 13736, 16030, 16106 odst. 2 · 14891 

odst. 2 · 13401 § 118 · 15990 -
· 16771 

§IO 15693, 15778, 15921, 16166 odst. 3 · 15954 
§ 76 · 13401 - Č. 5 § 11 13469, 13754, 13913, § 48 · 14977 §77 15990, 16730 § 119 · 14861 13936, 13985, 15773, § 49 . 13401, 14102, 

· 14437 § 120 13802, 15990 
. . . 

- odst. 2 
. . 13706; 13839, 14562, 

15921, 15954, 16358 14168, 15045, 15371, 16274, 
· 13401 § 121 § 12 . 13411, 13586, 16419, 16760, 17057, 17131 § 78 
· 16106 14861, 15395, 15705, 16476 Č. 1 15546, 16405, 16863 - odst. 2 

odst. 2. . . 13411, 14322 
13747, 14315, 14562, 14595, 

Č. 2 14355, 14768, 14891, 15045, § 79 . 13754, 13802, odst. 3 . 13411, 14643 
15555, 15705, 15921, 16132, 

t391Í, 14202, 14355, 15521, odst. 4 . 143,15, 14643 
16232, 16307, 16358, 16576, 15543, 15705, 16405, 16973 

Č. 3 14596, 14768, 15705, 16132 15578, 16106, 16598, 16771 odst. 5 · 17075 
16771, 16958, 17041 

Č. 4 14891, 15124, 16423 odst. 3 . 13528, 17131 § 122 13839, 14595, 15521 
§ 13 13985, 15393, 15896, 16771 

§ 50 14595, 15546, 16057,· §80 · . 16057, 16405, - odst. 3 · . 15395, 15705 
- odst. 1 . 13411, 14116, 

16247, 16419, 16576 16419, 16853, 16863 § 123 . . · 15521 odst. 2 
14148, 14595 

odst. . 13410, 13586, 
§ 81 · . 14202, 14355, 14815, § 124, odst. 2 · 14815 

- · 14148 
143\0, 14596, 14843 

15578, 15705, 16598, 16771 § 125 · 15521 
§ 15 15196, 15427, 17011 

li 
odst. 2 13528, 13586, 14815, 

· 14815 § 126 · : 15:m, 15521, 
§ 16 · 15721 16405, 16973, 17057, 17131 § 82 

15521, 15990 15546, 16132, 16973 
§ 17 · 15478 odst. I § 86 

odst. 1 · . 14815, 16423 143\0, 14643 
§87, odst. 4 · 13591 

§ 21 17061, 17103 
I § 51 14595, 14596, 15555, 

15521, 16863 - odst. 2 14815, 15332 § 23 . . 14102, 14596, 15045, 
I) 16057, 16576, 17075 .§ 88 

.. 15990 - odst. 3 . 13586; 14355, 14768, 15196, 16110, 16421, 16576 odst. 1 . 16528 § 89 
· 13591 14815, 15332, 15546, 16405 § 25 .13711 li - odst. 2 13410, 15656, 15705 § 90 
· 13690 § 127 · 16853 § 26 13711, 15018, 16576, 17061 - odst. 3 . 14509, 15721, § 94 

odst. 2 · 15521 ,) § 96, odst. 1 · 14861 odst. 3 13528, 16732 
§ 27, odst. 1 14768, 15543 16986, 17011 

· 14861 

II 
§ 52 16419, 16576, 17057, 17075 -- odst. 2 

odst. 4 14310, 14355 
odst. 2, 3 14102,14768 

- . odst. 1 13410, 14136, 14595 § 97 13325, 15896, 16771 
§ 128 . . · 15521 

§ 28 . 15885 - odst. 2 14596, 16647 § 98, odst. 2 · . . . 15656 § 129, odst. 2 · 14907 
§ 29 14315, 14847, 15834, 16106 !; § 53 17057, 17075 § 100 · 14814 § 134 . · 15077 
li 30 . 15086, 15461, 

II' 
§54 13475, 14102, 14907, - Č. 3 . · 15656 § 137 . . · 1.6057 15627, 15783, 16420 

15296, 15727, 16213 § 104 · . . . 14102, 14374, § 141, odst. J · 16234 
- Č. 2 . . . . 15146 I! - č.2 14645, 14768 14639, 14768, 15196, 15473, § 142, Č. 1 . 14814, 16234 
- Č. 3 15146, 15648, 16420 ,! - č.4 . i4862 15478, 15921, 15924, 16030, - Č. 2, 6. · 14814 § 31, Č. 1 13567, 15183 ~: §55. 15296, 15473, 15721, 15921 16132, 16166, 16213, 16773 § 149 · 16847 

§n 15648, 15783. 16803 §56 15296,- 157§3".15921, §105 15921,16132, 16166 § 150 1(i274, 11l84!7 - C. 1 14601, 16106 j, 

16232, 16958,'1'1041 § 106 · . . . 136:.12 - odst. 2 · 14454 
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Čís. 

§ 151 . 
§ 152 , : := 
§ 153 . . 16847 
§ 154, č. I . . 14814 

odst. 2 
§ 15D . 14814 
§ 158 . 17035 
§ 159 . . 162714 

16274, 16847 
§ 160 . . ,16274 
§ 163 14454, 16274 § 164 
§ . . 16274 

166 . 14148, 15696, 16771, 16842 
odst. 2 . . . . . 16405 

§ 167 . 
§ 172 . . 15491 
§§ 177 '178' 15393, 17056 

, . 16938 

§ 180 
§ 186 
§ 188 

čís. 

16938, 17056 
. . . . . . 17056 

13528, 13539, ,14109 14814 
14886, 15491, 1565D: 15726; 
16058, 16234, 16647' 16706 
16730, 16732, '16828' 1684z' 
16853, 16907, 17056, 17057 

§ 189. . . 15296, 16340, 16938 
- odst. 2, 4 . 14814 
~ odst. 5 . 1 '015 §190 . . ~ 

§ 191 15521, 16350 
§ 1 . . . . 16350 

92 13539, 13690, 14102, 
14314, 144317 15433 

15521, '15817, 15990' 16057' 
16259, 16647, 16730' 16732' 
16794, 16842, 1701 í, 17056 

XIII. Vyrovnacf řád. 
a) z roku 1914, Č. 337 t. z.: 

čís. 

§ 3 
§9 
§1O 

odst. 1 
§ 11 
§ 14 

odst. 3 
§ 15 
§ 16 
§ 17 
§ 18 
§§ 19, 20 
§ 21 . 
§ 28, odst. 2 

§ 1 

§ 2 
§4 

§ 5 

odst. 1 . 
odst. 3, 4 . 

Č. 3 
Č. 4 
Č. 5 
Č. 6 

Čís'. 

· 16234 § 39, odst. 3 
14009, ,15810 · 13686 § 46, odst. 3 . . . . 15151 · 16875 § 47 14~ 14667, 15206, · 158'10 
15564, 15810 § 48 15 ,15916, 16654 

· 15810 · 13296 § 53 13819, 15810 
· 13552 odst. 1, 3 · 15151 

. . . . 13552 odst. 4 . . . . . 15492 
13296, 15151, 1549Z § 57 13198, 1347'1, 13819 14106 

15151, 15492 14280, 15044, 15046; 15077; 
15492, 15810 §58 15397, 15585, '16607 

· 1387,7 § 60, odst. 2 · 13819 
· 17061 § 63 · 15810 
· 1'5140 § 102 · 15151 

· 15151 

b) z roku 1931, Č. 64 Sb.: 

čís. 

· 15916 
· 16340 
· 16234 
· 16326 

15916, 16060, 16607 
157'19, 16234, 16828 

13873, 16234 
14452, 15476 
15719, 16228 

. 15674 

Čís. 

- odst. 2 
§§ 6, 7. 

· 15521 
· 15521 

14725, 15045, 15674 
15916, 16060, 16896 

§ 10 

§ 11 

§ 12 
· 15078 

. . . . 13411, 13419 
13463, 13498, 14014 14589' 
14604, 14736, 15189 15817' 
16273, 16593, 16887, 16944 

§ 13 

§ 14 

Čís. 

13979, 141&2, 14358, 
15720, 162511 16273, 
16376, 1704~, 17055 
. . 13411, 13419, 

13651, 14358, 17011 
odst. 1 
odsl. 2 

§§ 15, 16 

· 14589 
· 16875 
· 17061 

§ 17 
§ 17 
§ 21 
§ 22 
§ 23 
§ 26 

· 17150 
. . . . . . 17055 
13-815, 14168, 14455, 15476 

, . 146&7, 16778 
· 167'13, 16778 

. l:í625, 16265, 16340, 16896 
Č. 2 . 15045, 15543 
č.3 . .13411 
Č., 5 . . 1-6887 

§ 30, Č. 1 . 13733, 14792 
§ 31, odst. 1 . 15140 
§ 32 . . 15433 
§ 34 15674,16340 
§ 35 16875, 16896 
§ 35 . . . 15674 
§ 38, odst. 3 . 16907 
§§ 40, 41 '. 16896 
§ 43 . . . 16340 

odsl. 4 . 14358 
§ 44 . . 15674, 1,6340 
§ 45, Č. 1 . . 13188 
§ 46 . 15674 
§ 47 . . . . 16058 

odst. 3 13409, 14182, 14353 
§ 50 . . 
§ 51, odsl. 1 
§ 52, odst. 3 
§ 53 
§ 54 

odst. 3 

16058, 16340, 16910 
· 16326, 16637 
· 13690, 16058 

· 15585 
13625, 13873, 16340 

· 15077 
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Čís. 

§ 55 13248, 13323, 13400, 13979, 
14481, 14667, 16340, 16654 

odst. 1 . 17079 
odst. 2 . 15(}16 

§ 56 13330, 13815, 17035 
§ 58 13873, 16267, 16325, 

16340, 16456, 17079 
Č. 1 . . 16828 
Č. 4 . . 15419 

§ 59 16340, 16637 
odsl. 1 . 13663 

§ 60 .. 13733, 13937, 15325, 
15396, 16607, 17019, 17035 

odst. 1 13815, 14168, 14650 
odst. 2 15077, 15492, 15810 

§ 61 . 13463 
odst. 3 . 15810 ' 

§ 62 .16552 
§ 63 " 13914, 13937, 14141, 

14333, 14604, 15325, 15380 
§ 64 . 151&9 
§ 65 . 15189, 16344, 16456, 16910 

odst. 1. ... 16340 
Č. 1 . . 13188, lti828 
Č. 5 . . 16828 

§ 67 13324, 13408, 13471, 13689, 
13733, 13937, 14141, 14168, 
14418, 14452, 14650, 14732, 
14792, 15071, 15348, 15380, 

15396, 15397, 15474, 
16607., 17019 

§68 . 14481 
§ 70 14109, 15077; 15433, 15817, 

1.6Q58, 16234, 16259, 16340, 
16350, 16794, 16828, 16907 

§ 78 . 16706 

XIV. Odpůrči řád. 

§ 1 
§ 2 

Č. 3 
§ 3 

Č. 1 
§ 6 
§ 7 

a) z roku 1914, Č. 337 ř. z.: 

Čís. 

13451, 14800, 15831 § 8 
15831,15832 § 9 
13352, 13451 § 10 
15768, 15831 § 12 

· ·13904 § 13 
· 13451 § 17 
.13904 § ZD 

Čís. 

13200, 13352, 14071, 14935 
· 13530 
· '14800 

. 13200,14071, 14935 
13952, 14071, 14935, 15831 

· 13952 
· 13952 , 



970 

§ I 

§ 2 

§ 2, 

§ 3 

§4 

§ 5 
§ 7 

§ 1 
§ 8 
§ 12 

Č. 1 
č. 2 
Č. 3 

Č. 1 

Č. 1 
Č. 2 

b) z roku 1931, Č. 64 Sb.: 

čís. 
čís. 

13265, 15099, 15163, § 8 
15248, 15404, 15675 § 9 . . . . 13502 
15860, 15277, 16969 13762, 1407'1 14914 

13200, 152IM, 15766 15860 I 52IM, 15453; 15465; 
16196, 16199, 166t2, 15959 § 12 

15800, 15896, 16277 
13502, 15453 15855 

· 14558 16144, 16198, 16595 
· 15404 odst. 3 15229, 15453 

. . 14363, 14515. § 13 . . 13502, 144217, 151917 15643, 15675, 16420 15163, 15404 15675 1~855' 
16419, 15595 

§ 14 
W105, J6400, 16595, 17157 

· 15831 13952, 1421'9, 14427 15134 
15647, 15768, 16199, 16695 15229, 15855, -15595, 17157 

§ 17 
· 15495 § 16 · 15134 
· 15229 13952, 15134 

§ 20 
· 15896 15420, 16695 odst. 2 · 15404 · 16365 § 21 13952, 15187, 15955 

XV. Novela o právu manželském. 

Čís. II 
13309, 13932 

· 13932 II posl. odst. 

čís. 

13253, 14835, 
14952, 15227 

odst. 2 . 
§ 13, písm. cl . 

- písm. e) . 

· 13309 
· 15179 

13339; 14227, Í5310 
13514, 14192, 14805 
14835, 15169, 15278' 
1,5111, 15202 15556' 

§ 15 
§ 17 

. . 14835 
15278, 16111 

14544, 14744, 16000 
13232, 13366, 13514, 14706, 
14744, 15041, 15167 '15169 
15274, 15310, 15467; 15530: 
16059, 16186, 16266 16313 
16656, 16684, 16768, 17059 

pfsm. f) . 
písm. g) . 
písm. hl . 

písm. i) . 

16684, 17059 

. . . . 16463 
15405, 15847, 16059 

14192, 14835 14690 
15169, 15310: 15405' 
16111,16202,16548' 
16656, 16831, 17059 

. 16186, 16656 

§ 20, Č. 
§ 22 
§ 25 
§28 
§ 30 

3 . . 14544 
· 16656 

. . 16326 
13495, 13932, 15179, 16230 

· 14544 
· 13495 

§ 31,odst. 2 . 

XVI. Zákony (nařizeni) o ochraně nájemctl . 
(Odkladu exekuce VYklizením). 

a) zákon ze dne 26. dubna 1923, Č. 85 Sb-: 

§20, odst. 3 

čís. 

. I7I1J8 

. 14489 
I 

§ 1, Č. 9, odst. 2 
§ 2, odst. 3 
§§ 8, 14, 16 

b) zákon ze dne 26. března 1925, Č. 48 Sb.: 

čís. 

· 14727 
· 14980 
· 14980 

§ 20 

§ 31, 
odst. 2 
Č. 3 . 
Č. 5 . 
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čís. 

· . 14980 
14447, 14765 

· 13359 
· 14980 

c) zákon ze dne 28. března 1928, Č. 44 Sb. (odklad exekuce vyklizen/m): 

Čís. 

§1 . . . . 15927 § 20, odst. 1 
č. 9, odst. 2 . · 13455 odst. 2 
č. 18 . · 14012 § 25 

§ <I · 15242 § 25 
§ 6 · 16812 § 30 
§ 9 13960, 14727 § 31 
§11 13950, 16496 Č. 2 . 
§ 12, odst. 3 · 13491 Č. 4 . 

d) zákon ze dne 27. března 1930, Č. 30 Sb.: 

Čís. 

. 15927 

e) zákon ze dne 19. prosince 1931, Č. 210 Sb.: • 

čís. 

§ 4, Č. 4, odst. 1 . 13960. 14012 

I) zákon ze dne 23. února 1934, Č. 32 Sb.: 

Čís. 

čl. 1., § 3. .. 17092, 17108 
odst. 1, 2 . 15927 

§ 1, Č. 9, odst. 2. . . . 14727 
§ I, Č. 15 . 14012, 14455, 17092 
§ 2, Č. 20 . . 13707 
§ 3, odst. 3 .... 15927 
§ 6, odst. 1 13940 .. 14465, 16812 
§ 18, odst. 2 . 14447, 14489 
§ 25, odst. 1 . 14012 

§ 25 

§ 13 
§ 27 

Č. 3 . . 
Č. 8, písm. d) . 
Č. 9, písm. a) . 
Č. II . 
Č. 12. . . 

písm. a) 

g) zákon ze dne 26. března 1936, Č. 66 Sb.: 

§§ laž 3 
§ 3 
§ 4. 

čís. 

· 15927 
· 17092 
· 17\1J8 

§ 5 
§ 6 

čís. 

· . 13611 
13611, 14447 

· 13707 
• 17092 
· 14012 

17092, 1 T\1J1 
· 13423 
• 13360 

čís. 

· 14465 
. 14712 

13960, 14012 
· 14012 
· 1472'1 

· . 14186 
14012, 14324 

· 14721 
· 14740 

tis. 

· . 15934 
15927, 17108 
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XVII. Automobily. 

aj zákon ze dne 9. srpna 1908, Č. 162 ř. z.: 

Čís. 

§ 1 13610, 1427.0, 14633, 14652, 
14881, 155.08, 15731, 16010, 
16108, 15160, 16200, 15240, 
16374, 15787, 16857, 16864, 

16868, 16857 
- odst. 13264, 13944, 13998. 

15777, 165.02, '16594 
-' odst. 2 .... 14881 
--'odst. 3 13213, 13322, 13546, 

14633, 16769, 17.024 
-'-' odst. 4 13314, 15852, 1713.0 
- odst. 6 . 16026 

§ 2 ' 13443, 13546, 13998, 14255, 
15508, 15731, 15852, 16026, 
16108, 16240, 16402, 165.02, 

- odst. 1 
- odst. 3 
- odst. 4 . 
- pasl. odst. . 

16857 
16010, 16240, 16787 

. . 13314 
. 14255, 16010 
. 155.08, 15.010 

Čís. 

§ 3 . 
- odst. 1 

. . 16868 
. . 15852, 15711 

14881, 15852, 16711 - odst. 3 
- odst. 4 . 14633, 16026, 

- pasl. odst. . 
§ 4,odst. 1 . 

1657.0, 16787 
· 16502 
· 16594 § 5 

§ 6 . 
. - odst. 
§ 8 

§ 9 
§ 10 

§ II 
§ 13 

· 16160 
. '. . 13595 

1, písm. aj . 16026 
13610, 14425, 14633, 14881, , 
15852, 16160, 16857, 16868, 

17001 
· 13595 

14029, 14410, 14422, '15610, 
157'69, 16179, 16511, 16594, 

168.05 
· 16200 
· 13,213 

bj nařízeni ze dne 28. dubna 1910, Č, 81, ř. z,: 

§ 1 
§ 18 
§ 19 
§§ 22, 23, 25, 26 . 

Čís. 

13610 
"15735, J.6972 

16972 
. 15906 

§ 45 
§ 46 
§ 51 -

čís. 

13546, 13855, 14255, 1601.0 
14815, '15508 

. 14633 

cj zákon ze dne 26, března 1935, Č, 81 Sb.: 

§§3, 4, 5, 6 
§ 7 
§ 8 '. 
§§ 23 až 41 
§ 38 

Čís. Ii 
li 

II 

15943, 16972 
· 16972 
· 16943 
· 16972 
· 16789 

§ 45 
§§ 47, 49 
§54 
§ 56 

Čís. 

1713.0, 17149 
. .17149 

16179, 17040 
. 16943 

XVIII. ZákOn o ručeni železnic. 

§ 1 
Čís. 

13523, 13597; 13988, 14524, 
14960, 15063, 15123, 15175, 

§ 2 

Čís. 

154.01, 15633, 16711, 16864, 
17.001, 17.072, 17.073 

. 13523 
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XIX. Železnični dopravni (provozni, 
přepravn!) řády. 

a) Železnični proyozni řád 

ze dne 16, listopadu 1851, Č, I ř. z. na rok 1852: 

§ 3 
§ 12 
§§ 14, 2.0 
§ 22 
§ 41 

čl. 3 
čl. 16 
čl. 19, § 1 . 
čI.2D,§I. 
čl. 25, § 1 . 
čl. 34, §§ 1, 4, 5 
čl. 48, § 1 
§ 3 

čl. 49 . 
- § 1 

čl. 51, § 1 . 
čl. 53, § 1 až 3 

- ~ 3. 
čl. 55, § 3 . 

- § 5 . 

čl. 58, § 1 . 
čl. 62, § 2 . 

- § 4. . . 

čís. 

· 17.033 
· 13523 
· 17.033 
· 154.01 
· 17.033 

§ 55 
§ 72, odst. 2 
§ 95 
§ 99 
§ 100 

Čís. 
, 

· 14524 
· ,15288 

13523, 154.01 
. ,1585.0 

· 1585.0 

b) Dopravni řád železnični 

ze dne 13. května 1921, č. 203 Sb,: 

č1.56,§1 
§ 3, č. 4 
§ 61 

Čís. 

· 16477 
· 136.09 
· 14954 

c) Přepravni řád železnični 

ze dne 17. července 1928, Č, 144 Sb,: 

Čís. 

· 13524 
· 1496.0 
· 13597 
· 13597 
· 13523 
· 14438 
· 16477 
· 14954 

· 14239 
· 16162 
· 16162 
· 14954 
· 16477 
· 14239 
· 14239 

· 14954 
· 13524 
· 13524 

čl. 63, § 1 . 
čl. 66 . 
čl. 67, § 6 . 
čl. 8.0, § 1. 
čl. 84, §§ 3 až 5 
~ § 7. 

Čís. 

· 16477 
· '15683 
· 13524 
· 15973 

· 15973 
· 14243 

· 14421 čl. 88 
čl. 9.0 · 13778 

§ 2, ·pís~. hi . 14239 

čl. 94 
čl. 101 

§ 3 

čl. 107, § 1 

písm. d) .. 14954 
písm. f),g) 14243, 15973 

. 14239, 14243, 
14954, 15973 

· 14421 
14239, 14438 

· 16477 

• ..., XXXlII 1928 červenec 14, Č. 140 Sb, Mezinárodní doprava (přeprava) zelezmcnl.VlZ , 
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xx. Pojišfovací řád 

a) zákon o pojistné smlouvě ze dne 23. prosince 1917, Č. 5O1 ř. z.: 

Čís. tis. 

§ 1 · 16080 § 63 14129, '14270, 14534, 14699, 
§ 2 16032, 16080, 16718 15334, 15426, 15428, 15481, 
§ 3 · 16718 . 15760, 15769, 16374, 16547, 
§ 4 · 16298 16630 
§ 7 15826, 16334 §64 . . . . . · 14759 
- odst. 2 . · 13696 § 65 13499, 13756,.14852, 16630 

§ 8 · 16032 - odst. 2 13221, 14098, 14833 
§ II, odst. 2 · 13368, 13848, §66 · . . · 14759 

15129, 16626 § 67 14301, 14828, 15481, 
§ 13, odst. 3 · 13221 15760, 16374 
§ 19 13620, 14009 § 68 14270, 14699 

- odst. 1 15120, 15450 § 69 · 14596 
- odst. 2 · 15120 §72 · 15819 

§ 20, odst. 2 · 13368, 14422, § 79, odst. 2 · 13219 
15120, 16183, 16511 § 80, odst. I · 13219 

§ 81 · 13219 
§ Zl, odst. 2 · 14596 §82 · 14596 § 22 · 15129 §88 · 14596 § 23 · 16334 § 120 15769, 17076 §24 · 14450 § 123 · 16630 § 26 14474, 15339 § 124 i5339, tii769, 16<121, 16826 
§ 27 144714, 14596 § 127 14029, 14410, 14422, 14596, §28 . . . . . · 13818 156\0, 16179, 16511,16594, § 29 14220, 15853, 16021, 16421 17040, 17076 § 31 . . 16222 

§ 131 · 15203 · . . § 32 13391, 15738, 15761, 15769, § 132 14389, 14596, 14663, 15799, 15826, 16547 115615, 16421 
odst. 2 · 13906, 14147, § 133 14956, 16526 

14870, 15285 - odst. 3 14956, 15386 
odst. 3 · 13653, 14352, §§ 135, 140 · 16594 15339, 15448 § 148 14342, 16546 

§§ 33, 34 · 16222 § 150 14592, 16421 
§ 35 · 15771 § 151 14956, 16526 
§ 39 · 15826 § 153 · . . · 15450 
§40 . . . . . · 16636 § 154 13750, 14259, 14871, 
§ 42 13391, 13818, 13906, 14147, 15866, 16298 

14352, 14450, 14870, 15285, § 155 · 16594 16636 § 157 14596, 15615 
§50 · 15819 § 162 16594 
§53 13391, 16594 § 166 14389, 16182 
§54 · 13391 § 167 . i5203, tii769, 15828, 16421 
§ 55 · 16304 - Č. 17 . 14147 
§.58 · 16594 - Č. 26. · 14389 
§ 62 13272, 17076 § 169, Č. 2 . · 13906 

b) zákon ze dne 3. července 1934, Č. 145 Sb.: 

čís. 'I čís. 

I .' 14753 

II 
§ 7 . · 16633 

§ I, odst. 2 16633 § 11, odst. 2 16626 
§ 3, odst. 3 16298 §17 · 16633 
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čis. Čís. 

§ 23, odst. 2, 3 · 16633 II § 62 · 15933 

§ 29 16835, 16943 II § 63 16943, 16972 
§ 31 · 16222 

I 
§§ 7·9 a násl. 14675, 15139, 15311, 

§ 32 · 16222 15689, 16823, 17034 
odst. 3 · 17040 §IHi · 16737 

§§ 33, 34 . · 16222 

i 
· 17040 § 39, odst. 1 · 17040 § 119, odst. 1 
· 16021 · 16222 - odst. 3 

§ 42 
· 16526 §43 · 16648 § 119, odst. 3 

· 16097 § 143, odst. 1 · 16546 § 45 . 
· 16648 

I 
16648, 16953 § 46, odst. I 

16097, 16575 § 162 
§ 47 § 164 · 16953 
§§ 56, 57 . . 16737 

I odst. 1 · 16648 
§ 61 · 16835 

XXI. Zákon o obchodních pomocnicích. 

čís. Čís. 

§ 1 13476, 13633, 13739, §17 13632, 13.683, 14078, 14369, 
13863, 13987, 14167, 14836, 15742, 16827 
14657, 15742, 15802 § 19 13800, 15458 

· 15435 - odst. 3 · 15660 - odst. 1 
· 15036 14368, 14593, 15660, 15802 - odst. 2 b) § 20 

14167, 14369, 14681, 15742 §23 . . . . . . 14768 
§ 2 

§ 26 13476, 13919, 15802 
- Č. 1 · 13800 

Č. 2 13749, 13919 -
- Č. 2 · 14083 § 27 · 15240, 15802 
- Č. 6 · 14521 - ,č. 1 · 14078, 14112 
- č. 7 · 13880 - Č. 4 · . . 13749 

15365, 15225 - č. 5 13909,14111 
§ 5 § 29 13295, 13476, 13516, 13909, 
§ 5 14796, 15241, 16841 14078 14089, 14112, 14364, 
§ 7 13683, 15435 ' 15743, 16597 
§ 8 15742, 16595 § 34 13295, 15743, 16435 
§ 10 13751, 13827, 14174 § 35 . . 14697, 15802 

· 15802 Č. 1 · 15660 § 12 -
· 14078 § 39 14323, 14777, 15181, § 14 15758, 15835 

§ 16 13259, 13295, 14111, 
§40 14205, 15802, 15947 14205, 14291, 14372, 
§ 42 · 14291 14994, 15243, 15947 

XXII. Zákon o statkových úi'ednicich. 

§ 1 
§§ 12, 19 
§§ 21, 22 
§28 

čís. II 
15075, 15742 I § 30 

· 15742 II § 32 
· 13516 § 33 
· 15075 

tis. 

. . 13515 
13516, 15742 

· 14556 



976 

§ 1 
§ 3 . 
§§ 6, 7 . 

XXIII. Zákon o zaopatřovacích požitcích 
bývalý,ch zaměstnanclÍ na velkém majetku pozemkovém 

ze dne 18. března 1921, Č. 130 Sb.: 

Čís. 

. . 16885 
14635, 15723 

. 16885 

§ 9 
§§ ll, 12 
~ 13 

čís. 

. .' 13187 
14344, 14635 
14635, 15723 

XXIV. Zákon o výdělkových a hospodářských 
společenstvech. 

čís. 
Čí~. 

13211, 15030, 15108, § 30 13263, 13771, 14319, 16816 15393, 16700, 16912 § 31 16482, 17062 § 1 13196, 13684, 14945, 15775, § 32 · 17062 15935, 15998, 16007, 16649, § 34 · 16482 16816, 17049, 17065, 17101 § 36 · 15524 § 3 15528, 16854 Č. 2 . · 14759 - písm. hl · 15775 § 41 13771, 13773, 15393 - odst. 2 16031, 16938 § 44 13771, 14420, 15545 § 4 14882, 15111, 15524, §§ 45, 46, 47 . . 15545 15775, 16611 § 48 13771, 17103 § 5 ' 16031, 16938, 17049, 17152 Č. 1 . · '14420 - č. 4 · 16007 Č. 3 . · 14558 - Č. 6 · 14558 § 49 13771, 17103 § 7 
· 16611 § 54 · 17152 § 8 15112, 16611 § 55 16031, 17103 § 9 · 15112 § 56 · 14238 § 11 13615, 14319, 16611, § 59 · 17103 17062, 17152 §§ 61 až 71 · 14495 § 13 13624, 17065 § 71 · 13771 § 14 . . . . · 16957 § 76 · 15528, 16007, § 15 13980, 14658, 16482, 16700 

16031, 16332, 16938 § 16 15775, 16941, 16700 § 77 . . 17049, 17152 §.\7 16611, 16700 § 78 13208, 15528, 16007, § 18 
· 16482 16332, 16562, 17025 § 21 16700, 16843 § 79 · 13208, 17103 § 23 16700, 17105 § 85 · 14495, 15393 § 26 
· 14460 § 87 13771, \.6611, 16957 § 27 13615, 14032 § 88 15998, 16543 § 29 15682, 16482 § 92 · 16203 

XXV. Zákon o společnostech s r. o. 

§ 2 

§ 4 
odst. 2 

Č. 1 . 

Čís. 

16530, 16924 
. . 13511, 14571 

15222, 16874, 16924 
. 13294 

- odst. 2 
- odst. 3 

§ 6, odst. 4 
§ 8 

Čís. 

· 14068 
· 15222 

. . 15222. 
15222, 16924 
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Čís. čís. 

§ 9 13294 odst. 2 · 14538 
Č. 1 14068 § 50 16874, 16922 
Č, 2 · 14008 § 51 · 14538 §1O · 13819 § 59 · 15998 

14008, 15998 § 61 · 15307 § 11 
· 15307 §17 · . 14538 § 63 
· 15307 · 16924 § 75 § 18 

odst. 2 · 15194 § 76 13396, 14008, 14493 
· 16924 § 78 · 13396 § 19 

· 16031 § 22, odst. 4 · 15121 § 80 
t!íl22, 15222, 15307 § 25 , 13819 § 82 

§ 26 · 13396 §84 15885, 16232, 16491 
odst. 3 · 14008 § 89 · ,16232, 16491 

§ 28 · 15312 
§ 90 · 16491 § 39 · 1.6922 
§ 91 14458, 16491 odst. 3 · 15121 

· 16491 §40 · . 15194, 16924 ~92až94 
· 16874 § 41 16874, 16922, 17027 § 96 . . 

14008, 16325, 16602 § 42 · . . . 17027 §§ \02 až 106 
§ 49 · 16325 §§ 107, 108 · . 13511, 15885 

XXVI. Živnostenský řád. 

čt IV UViOZ. zák. 
čL V uvoz. zák. 
§~laž9 

§ 11 
§ 13 
§ 14 . 
-' pí,sm. c) 

§ 15 . 
Č. 3 

- č.14 

Čís. 

13558, 16203 
· 16655 
· 15945 

15515, 16767 
15515, 16325 

· 15381 
· 13708 
, 16811 

15943 
· . 15369 

- č.15 
- č.23 

§ 19 
§ 20 
§ 23 
§ 24 
§ 25 
§ 26 

13477, 17010 
· . . . 17010 

13533 13708, 16398 
. . . .' . . 16398 
13477 13811 15943, 17010 

, , - 16452 

§ 31 
§ 33 
§ 35 
~ 37, 38 
§ 42, odst. 3 
§ 44 
§ 46 
§ 51 
§ 55 

· . . : 15850 

· 15850 
16674 

· 16203 
14189, 14840 

· 15948 
· 15779 
· 13757 
· 13869 

· . . . 16811 
13708, 15486, 15597, 

Generáln! rejstříky civiln!. 

čís. 

§ 56 
16061, 16671, 16808 
· . 16061, 16939 

§ 73 . . 
- písm. a) 

§ 81 . . 
~ 82, písm. f) . . . 
~ 88, písm. a), g), 90 
§ 97 . . 
§ 98, odst. 5 
§ 99 
§ 102 
§ 104 
§ 106 
§ 107 

· 16308 
15948 

· 14323 
· 15240 
· 14078 
· 16808 
· 16808 
· 13481 
· 15880 

· . 16808 
14189, 16767 

· 15515 
· 16808 

· : 15001, 15241, 
§ 114 

písm. b) 
16739, 16979, 17064 

písm. f) 
písm. h) . 
nÍsm. i), odst. 3 
posl. odst. 

§ 117, odst. 1 
§ 122 . 
§ 127 . 
§ 131 . 
§ 133, písm. cl 
§ 144 . 

· 15381 
· 17064 
· 16221 
· 16767 
· 16281 

· . 16997 
15381, 16808 

· 16281 
· . 17128 

14092, 15515 
62 
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§ 1 
§ 5 
§ 6 
§ 8 
§ II 

§ 23 
§ 26 
§ 29 . 
§~ 33, 34 
§ 35 

§§ 1, 3 
~ 9 
~ 15 . 

XXVII. Úrazové pOjištění dělnické. 
zákon ze dne 28. prosince 1887, Č. 1 ř. z. na rok 1888: 

čís. 
Čís. 

13313, 15728, 16200 § 38 
· 14749 . 13971, 16200 § 43 · 15055 · 13313 ~ 44 · 15679 .14278 § 45 . 15679, 15728 . 13977, 14278, § 46 13977, 14749, 15024, 15443, 15679, 16200 

15728, 15796, 16200 · 13540 

I 
§ 47 14076, 14410, 14425, 14503, · 15841 15633, 15679, 15728, 15765, · 13313 15796, 16167, 16179, 17001 · 13313 § 55 · 13313 · 14278 II § 61 

· 15055 

XXVIII. Nemocenské pojištěni. 

zákon ze dne 30. března -1888, Č. 33 ř. z.: 

čís. 

· 15841 
· 16851 

§§ 16, 17, 18 . · 16906 
· 15746 

~ 38 
~ 53 
~ 73 

Cis. 

15841 
. 16906 
. 15282 

XXIX, Pensijní pojištění soukromých zaměstnanctl. 

§ 1, č. 3 
§ 19 

čl. IV 

a) zákon ze dne 16. prosince 1906, Č. 1 ř. z. na rok 1907: 

čís. 

14631, 14930, 15036, 15537 
§§ 1, 73 . 16554 

b) císařské nařízení ze dne 25. června 1914, Č. 138 ř. z.: 

Čís. 

14930, 15036, 15537, 
16209, 16554 

. 13676 

. 16833 

~ 35 
~ 73 . 
- odst. 7 

c) zákon ze dne 5. února 1920, Č. 89 Sb.: 

Čís. 

15287, 15290, 16509, 16554 
. 13310, 16256 

čl. VHl. 
§ 1 

Čís. 

. . 16509 
16173, 16509 

. 14631 

čís. 

. . . . 14584 
14924, 15894, 16209 

odst. 1 
odst. 2 a) 

§ 2, č. 1 
odst. 2 

-- ,posl. odst. 
§ 5 . 
- odst. 3 

§ 14 a) 

Čís. 

. . . 15948 
· . 13676, 14584, 

14709, 14750, 14859, 
14930, 15036 
15948, í6256 
13310, 14441 

. . 13310 
13310, 16227 

· 13971 
· 14121 

§ 15 
§17 
§ 25 
§ 27 
§64 
§ 65 
§ 66 
§ 67 
§ 69 
§ 73 
§ 75 
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čís. 

· 15287 
· 14121 
· 13939 
· 14121 
· 13359 

. . 16509 
13359, 16509 

· 13359 
· 13872 

1'3310 15287 15894, 16227 
I I • 14587 

d) zákon ze dne 21. února 1929, Č. 26 Sb.: 

čís. Čís. 

13310 15290, 15514, 15537, §25 14709 14930, 16244 
· .' . . 16257 15639, 15982, 16246, 16352 - odst. 

· 16257 13676 14103, 14176, 14584, § 31 
'. 13939, 15071, 

§ 1 
14750 14924, 15894, 16303 § 35 

15859, 16303 Č. 2 ' . 15036 
odst. · 16303 · 15948 -

· 15071 
Č. 4 . . 

: 15069, 15391, § 36 
· 16257 

č. 5, písm. a) 
16143 § 38, odst. 2 

· 14605 odst 2 14924, 15036 § 39 
14605, 14607; 15i53, 15346, § 46 § 2, Č. 4 · 16756 

16400, 16833, 16915 
č. 8 · 13207 § 49 13714 14857, 16753 -

, . 13714 § 4 · 15024 § 51 
· 14857 · 14176 § 52 

13612; 13642, 13714, 
- odst. 6 

§ 55 § 5 13207, 13919, 14176, 14217, 
13909, 16753 14222, 14584, 14754, 15859, 

· 16257 15894 15948 16173, 16244, §§ 57, 58 
14Wi 16257, 16303 ' , 16746 § 60 
· .' . . 13404 ~ 6 14217, 14750 § 62 

13828, 15802, 16509, 13828, 14222, 15024, § 64 
16589, 16604, 16841 ~ 11 

15199, 15802, 16173, 
§§ 65, 66 15802, 16580, 16841 16209, 16509, 16746 
§ 67 15802, 16509, 16580, § 12 13919, 15036, 15071, 

16819, 16841 15859, 16257, 16509, - odst. 5 · . . . 14222 16554 16753, 16759 
§ 68 14217, 14222, 15802, § 12, odst. 3 ' 16303 

16509, 16580, 16841 § 14 · : 14919; 15071 
§72 13404, 13919 

§ 15 . · 16746 odst. 1 · 16819 14605, 14709, 16753 -
· 14525 

'- Č. 1 
14584 14709, 14919, 14930, - odst. 3 

· 16153 
§ 16 

§§ 74, 76 
· 16586 

15036: 15165, 15948, 16227, 
§ 77 

· 16351 
16244, 16257, 16554, 16753 

§§ 78, 79 
Ui153, 16848 §l7 14919, 16227, 16257, § 84 

· 15948 16554, 16753 § 85 
§ 20 14919, 15948, 16738 § 87 · 16351 

· 14919 § 21 16554 16738, 16753 § 113 
14919, 15200 · .' . : ig~~~ § 114 § 23 

§ 115 14919, 16554 § 24 
02' 



9MO 

čís. 

§ 117 . . . '. . 16554 
&!l8 . 13673. 13872, 14057. 16604 

ods!. 2 . 14240. 14344, 
14635, 16256 

§ 118, odst. 3 . . 14344, 14635 
&§ 119, 120 . 16400 
§ 12,2 . ',' . ., . . 16738 
§ 124. dodatek l. k roč, 1937 
§ 125 . . . . . 14525, 16848 
§ 133 . 14924, 15639, 16738, 16759 

ods!. 1 . . . . . 16819 
§ 134 14924, 15639, dodatek I. 

§ 151 
§ 159 . . 
§ 170, ,písm. a) 

k roč. 1937 
dodatek l. k roč. 1937 

· 14160 
· 14217 

I § 171 

II 
§ 176 
§ 177 

II 
II 
II 
li 
I § 178 

I 
§ 185 

-
I § 187 
II § 198 

Čís. 

pisrn. d) , 13828, 14217, 
16841 

· 14217 
· 15781 

13673, 14057, 14635, 
14919, 15556, 16209, 

16554, 16604 
ods!. a) . 13978, 14057, 14160, 

14240, 14344, 14631, 
14635 

· 16257 
13939, 15071 

ods!. 1 · 16303 
14441, 14919, 16244 

· 15036 

xxx. Pojištění nemocenské, invalidní a starobní. 

zákon ze dne 9. října 1924, Č. 221 Sb, ve znění vyhlášky Č. 189/1934 Sb.: 

Čís. Čís. 

§ 1 
14912, 15107, 15412 § 68 · 14020 

· 15797 - ods!. 2 14083 
§ 2 15902, 16558, 15643 § 69 13577, 13629, 13536 
- odst, 13338, 14370, 14786 
§ 3 15412, 16543 

§ 70 · 14626 
§ 74 , 15906 

§ 5 · 16906 § 80, písm. h) , 13629 písm. a) 15722 
- písm. b) · 13313 

§ 86 13308, 13774 

§ 6, písm. a) · 13313 § 93, písm. aj 13308, 13636 

- písm. ,bl 14395, 15722 § 93, písm. d) 15563 

§ 7 13313, 13338, 13390, 16948 
§ 95 13338, 14608, 14857, 

- odst. 2 · 15412 
14912, 15562" 15651, 15741 

§ 8, odst. 2 · 15643 §-97 · 14415 

§ 17 13390, 14370, 14396, § 102 · 16148 

15412, 15722, 15643, 16793 § 103 · 14415 

§ 18 13390, 14370, 16017 § 105 , 14608 

§ 19 · 15017 § 107 15722, 16155 
§20 14948, 15124 - písm. b) , 14786 
§ 21 · 16017 I § 135 14093, 14248, 16793, 15962 

- písm. a) · 15519 
, § 136 · -14415 

§ 22, odst. I · 16906 

II 
§ 139 15107, 16851 

§ 23 15746, 15841, 16906 § 140 . 13828, 15722, 
odst. 2 · 14083 16017, 16841, 15851 

§ 24 · 16948 

II 
§§ 141 až 144 . . 14020, 14077, 

§ 25 · 13774 14415, 15552 
§ 29 · 14681 il § 142 · 15241 
§ 31 · 14626 § 145 · 14857 
§ 61 · 15746 I 

,I 
§ 153 · 13652 

§ 67 16148 § 155 · 13642 
- písm. a), e) · 15651 I, § 157 · 14948 
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čís. 
čís. 

§ 161 15004, 15841, 16053, 16948 § 193 14248, 16053 
. 13496, 14020, 

§ 162 13828, 14978, 16580, 16841 § 196 
14074, 14093, 14248 

§ 153 13828, 15802, 16580 
§ 197 . . . ' 13767 

§ 164 13828, 15802, 16580 · 13308 
§ 165 · 15802 § 212 

· 13652 
§ 168 · 14948 § 216 . . . 

· 14074 
§ 170 · 15802 § 220, Č. 3, ods!. 1 

· 13652 
odst. 2 · 14252 Č. 4, ,písm. c) 

· 13308 - § 2,38 
§171 14943, 16053 § 239 · 16053 

§ 173 . . 13469, 13588, 14208, ~ 246 14422, 15109, 15741, 
14704, 14943, 14948, 15841, 16179, 16454, 16906 
15902, 15921, 16800, 15948 § 247 ' 16179 

§ 175 14849, 14948, 15296, § 254 · \5905 
16053, 16124, 16962 § 255 · 13763 

&§ 175, 177 ' 15921 II § 250 15802, 16017 

14093, 16962 

II 

§ 265 ' 16948 
§ 189 
§ 191 
§ 192 

§ 1 
§ 6 
§ 7 

§ 1 

, 14248 § 268 
. 16053 § 282 

XXXI. Pozemková reforma. 

a) Záborový zákon 

ze dne 16. dubna 1919, Č. 215 Sb.: 

čís. 

14739, 15386, 16799 
. . 1639\ 

'. 13894 
'. '. 13854: 14261, 14707, 

14905, 14942, 15812" 16062, 
16349, 16589, 16752 

§ II 
§ 13 
§ 15 

II 
§ 16 
§ 18 

b) Z4kon o státním pozemkovém úřadě 

ze dne ll. června 1919, č. 330 Sb.: 

§ 3 
§ 8 

c) Přldělový zákon 

čís. 

. 15589 

. 16391 

ze dne 30. ledna 1920, Č. 81 Sb.: 

Čís. II 

16151, 16457 III §§ 2, 3 
14739, 16797 t §' 10 . 

: 15746 
· 16851 

Čís. 

· 15812 
· 149,82 
· 16391 
· 14707 
· 16804 

Čís. 

. 16797 

. 14710 
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§ 19 
§ 20 
§ 21 
§ 23 

§ 24 
§ 30 
§ 32 

14707, 

Čís. 

. 16009, 16455 
15812 

. . . . 16455 
14261, 14707, 15230, 
15908, 16009, 16151. 
16410, 16455, 16797 
16386, 16455, 16799 

. 15665 
. 14572 

§ 33 
§ 35 
§ 36 
§ 37 

§ 38 
§§ 51, 52 
§ 61 

Črs. 

· '. . 17038 
14572, 16476, 16797, 17038 

15908, 16410, 16797 
· 13515, 14261 14735 

14905, 15230, 15589: 15665: 
16322, 16476, 16797, 16804 

. 16476, 16797 
. 16476 
. 16062 

d) Zákon o hospodařeni na zabraném majetku k 
pozem ovém 

ze dne 12. února 1920, Č. 118 Sb.: 

Čís. 

§ 4 . 14982, 16619 
14417 

e) Náhradový zákon 

ze dne 8. dubna 1920, Č. 329 Ve zněni zák, č. 220/1922 Sb.: 

čís. 
ČÍs. 

§ 3 . . 
§§ 12 až 25 
§ 26 
§ 27 
§ 28 
§ 31 
§41 
§ 43 
- písm. a) 

§ 45 
§ 46 
§ 47 

14739, 16752 
. . 14982 

16386, 16752, 16799 
· . . . 16752 

16386, 16752, 16799 
16372, 16386, 16457 
· . . . 14647 

13858, 14647, 15971 
. 14433, 15971 

· . . . 14647 
14315, 14647, 15136 

13858, 1.3859, 

§ 48 
§ 49 
§ 50, písm. a) 
§ 51 
§ 52 
§ 59 
§ 61 
§ 64 
§ 71 
§ 73 
§ 75 

f) Malý pří dělový zákon 

ze dne 27. května 1931, č. 93 Sb.: 

§ 2 

odst. 

odst. 2 
odst. 4 

Čís, 

15095, 15811 
13570, 15665, 16094 
16181, 16410, 16455: 
16904, 16982, 17038 

. 14707, 15230, 
15813, 16391 

. . . . 16632 
, 15665, 16589, 16804 

plsm. al . 16797, 17046 
písm. bl, c) . 16797 

§ 3 
- písm. a) 

§ 5, odst. 4 
§ 6 
- odst. 1 . 
-odst. 2. 

§ 9 
§ II 

14315, 15693, 16936 
. 13858 

· . 15693 
. 13894, 14433 

· . 14349 
. . 13858, 13859 

13665, 13859, 15693 
13665, 13859 

. 13665 
· . 13665 

. . 13872, 15723 
13583, 13872, 14754 

Čís. 

13570 
14933 

. . 13570 
16632, 17046 

. . 16391 
16904, 17046 

. 15095 
· . 13570, 14808, 

16181, 17020, 17038 

983 

XXXII. Ostatni zákony a nařizeni. 

a) před 28. říjnem 1918: 

čís. 

1679 březen 13. (tractatus de 
juribus incorpo.ralibus) . 14315 
§ 20. . . . . . 15057 

1781 květen 1., č. 13 Sb. z. s . 
(soudní řád). . . . 14451 

1784 březen 22., Č. 266 Sb. z. s. 15076 
1785 březen 7., č. 394 Sb. z. s. 16295 
1786 červenec 15., Č. 565 Sb. 

z. s. (dražební řád l. . 16052 
§ 5 . . .. . 13607 

~ září 18., Č. 577 Sb. z. s. 
13411, 13936, 

14072, 14153, 14512, 14616, 
15423, 16489, 16667, 16867 

1789 říjen 24., Č. 577, lít. c) Sb. 
z. s.. . . . . . 15930 

1790 duben 19., Č. 1094 Sb. 
z. s.. . . . 14270, 15252 

1796 červenec 15. (příl. ll. dv. 
dekr. z 23. října 1801, Č. 
542 Sb. z. s.). 13328 

1799 duben 19., Č. 466 Sb. z. s. 
14694, 14901, 16276 

1801 řijen 23.,č. 542 Sb. z. s. 
(manželství cizinců). . 13328 

1806 březen 14., Č. 752 Sb. z. s. 
15512, 15883, 16292 

řízen 24., Č. 789 Sb. z. s. 
13411, 13936, 14072, 14153, 
14616, 15423, 15930, 16489, 

16667, 16867 
1808 říjen 28., č. 789 Sb. z. s. 14512 
1811 červen I., č. 946 Sb. z. s. 

víz 1., str. 931. 
1814 květen 13., Č. 1086 Sb. z. s. 16073 
1816 prosínec 24., Č. 1305 Sb. 

z. s.. . . . . . 16515 
1817 dl/ben 25., Č. 1332 Sb. z. s. 16295 
1818 květen 2., Č. 104 sv. 40 

Krop. sb.. . . . . 15098 
1819 srpen 23., č.1595 Sb. z. s. 

(řízení v.e věceCh manžel-
ských) .... 14835 
§ 12. 13395, 14706, 16831 
§ 13. 13253, 16656, 17059 
§ 14. 13253, 15189, 15465, 

16548, 16656, 17059 
listopad 5., Č. 1621 Sb. 
z. s.. . . . . . 13809 

1824 červenec 30., Č. 2027 Sb. . 
z. s. . . 16295 

Čís. 

1825 září 16., Č. 2132 Sb. z. s. 16196 
1828 červenec 18., Č. 2354 Sb. 

z. s. 13219, 13775, 14080, 17034 
1834 prOSinec 1.,č. 2775 Sb. 

z. s.. . . . . . 14072 
1835 červen 15., č. 39 Sb. z. s. 14999 

četvenec 11. sb. sv. 63 
(dúchodk. zákon trestní) 

§ 541 . 14244 
. § 567. . . . . . 13966 

1836 leden 4., Č. 113 Sb. z. s. 
14569, 16283, 16867 

- leden 6., Č. 5 Sb. z. s. . 15051 
1837 červen 27., č. 208 Sb. z. s. 

13495, 15179 
- září 19., č. 229 Sb. z. s. . 1545;\ 

1838 červen 6.,č. 277 Sb. z. s. 
(dražba) . . 15583, 15780, 

16514, 17126 
s<pen 21., č. 291 Sb. z. s. 
(exekuce na pohledávky 
za státem) . . 13177, 14444, 

14514, 15373, 15964, 16585 
1839 únOr 5., č. 336 Sb. z. s .. 13966 
1840 únor 14.: č. 409 Sb. z. s. 16196 
- říjen 16., Č. 469 Sb. z. s. 17133 

1841 květen 4., č. 531 Sb. z. s. 
(výživné r,ozvedené man-
ždky) . 13631, 15382, 15539, 

. 16372 
květen 21., Č. 541 Sb. z. s. 17095 

dodatek ll. 
.. pen 18.,č. 555 Sb. z. s. 
(státni úřednicí) . 13365, 14431, 

14553, dodatek ll. k mč. 1938 
srpen 26., Č. 558 Sb. z. s. 17133 

1844 říjen 13., č. 84 Sb. z. s. 
13348, 14514 

1845 říjen 24., Č. 907 Sb. z. s. 16489 
1848 duben ll., č. 1134 Sb. z ."5. 

14492, 16489 
- září 7., Č. 1080 Sb. z. s. 

čl. IX, č. 1 . . . . 13363 
1850 únor 9., Č. 50 ř. z. (po

platkový zákon). . . 15202 
§ 44 . 13712, 16484 
§ 57 . . . 16215 
§ 68 '. 14316, 15936 
§ 72 13403, 13532, 13712, 

13897, 14816;'15020, 
15654, 15930, 15936, 

16166, 16225, 16484, 16651 
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§ 80 
§ 86 

Čís. 

15654 
16122 

II § 23 

čis. 

16433 
13292 \1 § 24. . . 

II 1853 květen 3., Č. 81 ' 
· 17033 li ? 3. . r. z. 14343 

květen 3., Č. 181 ř. z " - Cefvenec 5., Č. 130 ř z. 

du.ben 27., Č, 50 Čes. 
( b

' z. z. 
o ec. řad pražský) 

§ 81 . 

§ 14. . . . 13532 13897 (lesni služebnosti) . 16009 
1665Í, 16956 1854 duben 20., Č. 96 ř. z. 

1851 listopad 16., Č. 1 ř. z. na § 3 . . . ., 13784 
:?k 1852 (želez. provoz. květen 23., Č. 146 ř. z. 
rad) VIZ XIX. a), str. 973 II s,homi zákon> viz ll., str. 944 

1852 květen 27., c'. 117 r' z cervenec 3. Č. 169 ř z ~ 29. .'. ". 16025 
(trestní zákon) .' ~ § 4 ). srpen 9., Č. 208 ř. ·z. 

14&64 ( § 5 13697, 17093 I ~~. pa!.) x. a), str. 961. 
§ 47 . 14864 II zan .14., c',28 ř. z. (kon, 
§ 99 . 15601 cesnl zák zelezniční) 
§ 127 . 17 II' § 8 . . . 16015 
§ 134. . . 15719407 § 10, p~sm. b) : 15850 
§§ 181, 182, . 16417 I 185 - plsm. c). . 17033 
§ 183 . . 14190 I 5 leden 15., Č. 19 ř. z (voi· 
§ 185 . 14178 tr. zák.) . 
§ 197 . 13697, 16524: 16582 § 702 . 
§ 199 . 14190, 16524, 16582 II květen 21., Č. 94 ř z 

15678 
(no-

§ 224 . . 15282 I'!' tářský řád) .. 
§ 242 . . 14963 II I 16220 
§ 268 . . 14963 l" § 3 . 16186 
§ 284 . .... 15967 § 5 16220 1671 
§ 335 14827 § 52 ' 7 . ' , 14&64 15657 . 16220 

15679, 15915' 16187' § 183.. 16025, 16177 
16282, 16292, 16879, 17076 I §§ 184, 186 . . 16177 16852 

§ 337.. 16282, 16789 II § 30 sazebniku k ·not. řád~ 16025 
§ 343. , . 15999 1856 říjen 8., Č. 185 ř z 
§§ 365, 366 . 14864 § 50 . . " 418 . .... 15590 
~ .. .. 16254 li, 1857' II 431 . 14119, 14827, ce<~en 8., č. 114 ř zák 

I 
JPlokoutníctvi).·: 13551 

15089, 15657 " 
16160 

" ..... 16099 
· cervenec L č 124 'r z § 452 . 

§ 459. 
§ 477. . . 
§ 486, Č. 1, 2 . 
§ 502. . . 
§ 506 . 
§ 527. . . 
cervenec 3., ,č. 138 ř. z 
říjen 24., Č. 223 t. z . 
§ 36 . . 

· 16084 I § 2 . .". ". 14940 : ~mg 1',1' 1858 Šerven 3., Č. 92 ř. ·z.: . 15590 
· 13357 - cervenec 21., Č. 105 ř. z .. 14981 

152 
- prosmec 7., Č. 237 ř z 

· 162~~ 1",1 § 24 ' . . 
15531 ., 1859 březen' 12.', č.· 46' ř. ; ;:~~ 

- prosince 20., Č. 227 f z 
14469 I (ži"nostenský řád) viz 

XXVI (str. 977). 

16025 
Hsto!}ad 5.; Č. 22Ú z· 
§ 3 . . . ." 
listopad 20., Č. 251 ' 
(
. r. z. 
Jur. norma) 

1860 '~řezen 1O.,č. 64 ř. z. . 13365 
- ceJ'ven 20., Č. 162 ř z 

(zcize~í }měni katoliC'kýct~ 
~ostelu) . . . . . 16565 
c~~yelOec !3., Č. 175 ř. z .. 16565 § 12. . · 13679 

qesni zákon): : . 
listopad 26., Č. 253 ř . z 
~rosinec 3., Č. 250' ř .. z: 

· 14940 
16032 

zan 19., c. 212 ř. z.. . 14379 
~ I . . 13280 
9 2 . 16174, 16210 

~ 3 
§ 6 
§ 7 

čís. 

13461 
. 13280 
. 13280 . 

1861 duhen 8., Č. 41 ř. z. 
§ 6 13181 
§ 10 13181 

1862 ~prosinec 17., Č. 1. ř. z. -na 
rok 1863 (ohch. zák.) v,iz 
ll!., str. 944. 
prosinec 17., 'č. 6 ř. z. na 
rok 1863 (tiskový zákon) 
§ 10 15128 

1863 listopad 15., Č. 2 na rok 
1864 slez. z. z. 
§ II 14569 
prosinec 3., Č. 105 ,ř. z. 
(domovské práVO) . 14741 
§ 23 14878, 16826 

1864 únor 29., Č. 20 ř. z. 
§ 9 . 13731 
březen 15., Č. 4 mor. z. z. 
(obec. zříz. mor.) 
§ 31 15263, 15623 
§ !O3 . 15263 
duben 2., Č. 1 mor. z. z. 
(,kostelní břemena) 
§ 8 16565 

duben 16., Č. 7 čes. z. z. 
(české obecní zřízení) 

. 16432 
. 16539 

13772, 15143 
13490, 14198 
13429, 15143 

§ 3 . . . . . 
§ 28 

. § 31 

§ 31 
§ 32 
§ 33 
§35 
§ 37 

Č. 2 . 
Č. 3 . 
č.9 . 

Č. 4 . 
Č. 5 . 

§ 41 
§ 45 
§ 46 
§ 48 
§ 50 
§ 55 

§ 57 
§§ 58, 66 . 
§ 70 
§97 

13490, 
13420, 

· 13975 
· 13975 
· 13862 

16104, 16309 
13537, 16946 

13537 
14378 

13162, 13420, 
13490, 13772, 14475, 

16035, 16573 
· 13429 

13505 
· 13505 

15479, 15892· 
· 13957 

13537, 13957, 
16547, 16779 

13537, 16104, 16547 
· 16052 
· 16712 

13975, 16780 
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Čís. 

§ 102 . 17058 
§ 106 . 14681, 16779, 16780 
",pen 4., Č. 99 ř. z. 14075 
srpen 12., Č. 46 čes. z. z. 
(o cestách) 
§ 3 
§ 5 
§ 7 
§ 12 

13441 
16539 
13441 
16539 

1865 řijen 28., Č. 110 ř. z. 
čl. III. 14011, 16376 
čl. IV. . 16836 

1866 ,červen 1., Č. 49 z. z. čes. 
(honehní zákon) 
§ 45 . . . . 14783, 15322 
§ 46 14451, 15322, 16018, 16271 
§ 47 16271 

1867 Jeden 18., 'č. 557 slez. z. z. 14569 
deden' 20., Č. 5 z. z. mor. 14682 
listDopad 15., Č. 134 ř. z. 
(spJ}lkový zákan) 
§5 
§§ 8, 9 

16176 
16854 
15687 § 26. . . 

prosinec' 21., Č. 144 ř. z. 
(stálni základní zákon) 

15051 
čl. 6 

1868 květen 25., Č. 47 ř. z. 
čl. II.. . . . . . 15590 
červen 14., Č. 62 ř. z. (úro-
ky) . • . . ., . 16310 
červenec 6., Č. 96 ř. z:"(ad
vokálni řád) 14397 

13679 
14397 

§5 
§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 9 
§ II 
§ 12 
§ 14 
§ 16 

13164, 13580 
15945, 16688 

13166, 16425, 16567 
16425, 16534 

. 17121 
13164, 15183, 
16860, 17007 
15468, 16099 §17 

§ 19 
§ 21 
§ 27 

_ písm. dl 
§ 28, písm. d) 

16007 
16961 
16732 
14397 
14397 

. 16527 
13437, 14343, 
14397, 16306 

-prosinec 3., Č. 59 tes. z. z. 
(chudinský zákon) 

_ pism. h) 
§ 30 

14741 
14712 
14712 § 16, Č. I 

§ 17 

• 



• 

986 

Čís. 

- prosinec 24., Č. 1 ř. z. na 
rok 1869 (konkursní řád) 
§ 29. . . . 16405, 16863 

1809 únor 6., Č. 18 ř. z. (závad 
prosté odepsání) 
§§ 1 až 3 . 15057, 16178 
§ 4 15057 
březen 5., Č. 27 ř. z. (ru-
čení železnic) viz XVIII, 
str. 972. 
duben 30., Č. 65 z. z. pro 
čechy . . 14030 
květen 30., Č. 93 ř. z. 
(vodní zákon) . 13315 
čl. ll. . 16985 
§ 20 . 16985 
§ 23 . 15441 
§ 36 . 15343 
§ 39 . 16985 
§ 53 14640, 15343 
§ 56 .15343 
§ 62. . . . . . 14640 
červen 10., Č. 113 ř. z. 
§1 .14612 

1870 duben 7., č. 43 ř. z. (koa-
liční zákon). . . . 15702 
duben 30., č. 68 ř. z. (or
ganisace veřej. zdravot-
nictví) 14878 
§ 2 . . . 14878 
srpeJi028. č. 51 (slez. vod. 
zákon) 
§ 61 ... . 15441 
srpen 28., Č. 65 z. z. mor. 
(mor. vod. zák.) 
§§ 25, 26 . . 16280 
§ 5Z 14640, 15343 
§ 56 . 15343 
§ 61 14640 
§§ 65, 66 . . 16280 
§ 75 . 14134 
§ 187 . . 15168 
srpen 28., Č. 7 čes. z. z. 
(vodní zákon čes.) 
§8 
§ 11 
§ 15 
§17 
§ 21 
§ 40 
§§ 42, 43 . 
§44 
§ 62 
§ 69 
§ 75 
§ 84 

13785, 

16433 
13785 
13315 

· 13315 
16280, 16985 

· 16985 
· 16433 
· 16280 
· 16459 
· 15668 

13975, 16985 
· 13975 

§ 98 
§ 102 . 

čÍs. 

· 16674 
13315, 16985 

1871 červenec 21., Č. 
§ 15 . 

77 ř. z. 

červenec 25., Č. 75 
(notářský řád) 
§ 3 
- odst. 2 

§ 25 
§ 28 
§ 29 
§ 33 
§ 68 
§ 123 . 
§ 124 . 
§ 125. 
§ 127 . 
§ 128 . 
§ 132 . 
§ 133 . 
§ 134 . 
.§ 180 . 
§ 183 . 
červe'nec 25., Č. 76 
(.notáčský spis) 

ř. z. 
14466 

13367 
14724 

· 15591 
· 15591 
· 15591 
· 14068 
· 14068 
· 14068 
· 15591 
· 15591 

15591 
15591 
15591 
15591 
15591 

· 16025 
· 16074 

ř. z. 

čl. ll .. 
§ 1 

· 15890 
15946, 16101, 16293, 

16356, 16468, 16480, 17106 
.písm. a) . 16565 
písm. 'bl . 14615, 15061, 

15587, 15756, 15760 
písm. c) . 15793 
písm. d) 13249, 14386 

§ 3 . 14850 
tervenc 25., 'č. 95 ř. z. 
(knihovní zákon) viz XL, 
str. 964. 

1872 leden 12., č. 5 ř. z. 
(knihoVlní instrukce) 
§ 3. . 16305, 16470 
§ 16 . . . . . . 16051 
duhen. 1., Č. 40 ř. z. (disc. 
status) 
§ 12, písm. d) . 14206 
§ 14 . 14963 
§ 15 . 14963 
§ 17 . 14206 
§ 18 . 14963 
§ 46. . .. . 14397 
čewen 16., č. 84 ř. z. . 14940 
červenec 12., 'č.< 112 ř. z. 
(syndikální' zákDn) 
§ 1 . . . . 13229, 14296, 

14751, 14752, 15003, 
15470, 15662, 15715, 
16051, 16150, 16177, 

§ 2 
§ 4 

§ 8 

Čís. 

16471, 16494, 16743, 
16892, 16901 

14002 15"f15, 16471 
. .' 15470, 15690, 

15715, 16177, 16470, 
16471 16892, 16901 
15872: 16892, 16901 

1873 únor 24., Č. 16 z, z. pro 
čechy (místní .škol. rady) 
§ 3 13505 
únor 24., Č. 17 z. z. pro \. 
čechy (místní škol. rady) 13505 

§ 11 . 13505
1 
I, 

§ 15 . 13505 
§ 26 . 
duben 9., Č. 70 ř. z. (vý: ll, 
dělková a hospodářska 
společenstva) viz XXIV., [' 

str. 976. 'll!, du'ben 207., Č. 67 ř. z. (upo-

§í~ací řízení) . 15090 

§ 19 . 15.090 II 
květen 14., Č. 71 ř. Z. 'I 

prov, nař. k zák. o spo- \1 
lečenstvech) I 
& 3 13211 13263, 13718, 15112 " 
§ 18' 13263 
květen 23., Č. 119 ř. z . 
(treslní řád) 
§ 44, od,st. 1 
§ 48 
§.83 
§ 84 
§ 109· . 
§!l 110 až 112 
~ 118. . . 

· 14295 
· 16636 
· 14963 

. . 13231 
16282, 16636 

. . 16282 
· 14295 
· 16282 §§ 213, Z27, 259 . 

§§ 350, 354, 358, 360 . 
~ 381, 'č. 3 

· 16282 
· 14295 

16282 
§~ 389, 414 

1874 únnr 24., Č. 00 ř. z. (šknl-
ský zákon) 16309 
§ 2 . . . : '. ,'. 
duben 24., Č. 49 r. z. (dIlcI 
dlu.hopíSy) 13662 
§§ 2, 3, 9, 17 . . ... 
květen 7., Č. 50 ř. z. (.prav-
ní poměry církve kato
lické) · 14569 
~ 36 
§ 38 . 
§~ 41, 42, 5~. , 
květen 20., c. 68 r. z, 
§1O 
§ 11 

· 17095 
· 16565 

.13309 
.13309 
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čís. 

1875 březen 28. Č. 49 ř. z. 
§ 3 . . . . 
duben 1., Č. 67 ř. z. 
ří.ien 29" Č. 36 ř.; z. 
říjen 31., Č. 77 ces. z. 

· 16849 
· 13225 
· 16678 

z. 17068, 
17069 

1876 říjen 22., Č. 36 ř. z. (zák. 
o sprá'V. soudě) 
§ 2 
§ 17 

. 16699 

. 14347 

1878 březen 18., Č. 31 ř. z. 13194 
§ 6 . . . . . . 
únor 18. Č. 30 oř. z. (vy
vlastňov~cí zákon želez
nit,ní) 
§ 1 
§ 4 
§ 6 
§ 24 
§ 30 

. . . 16015 
14610 15098, 15850 

.' . . 15850 
. 14610, 15098 

. 14610 

§ 34 , ' 
. 16205 

červen 27., c. 66 r. z. 
(stální riJk.-uh. Mnky) a. 97 . 15964 

červen 30., Č. 90 ř. z. 
(losy) 
§ I . . 
§ 2, .písm. b) 

1881 červen 7., Č. 49 ř. z. 
čl. III. 

14760, 15131 
. ~ 14149 

. 16555 

1882 únor 3., Č. 17 ř. z. . 16555 
§ 13. . . . . 

l' .1883 únor 16., Č. 20 ř. z. . 16720 
, § 1 . . . . . . 

,--'~ _ květen 23., Č. 82 ř. z. (evl-
I dence katastru) . 16625 

I ~v~ten' Z5·.,Č. 78 ř. z., 
'll (maření exekuce) 15832 

§ 1 . . . . . . 
červen 2., Č. 26 slez. z. z. 

I 

(slezský staveb. řád) 
, §~ 16, 17, 18, 23 . . 16485 

§ 24 . . 15372 

1

'1, §~ 35, 99 . 16485 
II 111. . ',' . 15372 

\

'1 §á~í 17., Č. 152 r. z. · 15369 

§ 2 · 15369 
· 15369 

1884 leden 25., Č. 18 ř. z.' . 16555 
_ březen. 38., Č. 19 čes. z. z. 17068, 

1 

§ 5 

1885 březen 8., Č. 22 ř. z. (Živn. 17069 
. novela) viz XXVI., str. 977. 
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duben 25., Č. 58 ř. z. (ry
bá~ský zákon) 

Čís. 

§ 5 . 16433, 17080 
~? . . . . 16433, 17080 
kveten 15., Č. 77 ř. z. (úro-
ky) . . '. . 16109 
květen 23., Č. 48 ř. z. 
§ 4 . . . . . . 14011 
září 6., Č. 122 ř. z. (se-
verní dráha ds'aře Ferdi-
nanda) . .. 16015 
říjen 9., Č. 22 čes. z. z. 
(rybářské lístky) . 16427 

1886 duben 10., Č. 40 čes. z. z. 
(stavebni řád) 
§ 19 . 14334 
§ 118. . . 14780 
duben 18.,č. 38 čes z z 
§ 1 .. '.' : 16131 

1887 prosinec 28., Č. 1 ř. z. na 
rok 1888 (úrazové pojiš
tění dělnické) viz XXVII 
str. 978. ., 

1888 březen 5., č. 19 čes. z. z. 15141 
§ 5 . 15067 
§ 6 . 13763, 16185 
§ 8 . . . . 13763, 16185 
březen 15., Č. 57 mor. z. z. 
§!l 2, 3, 6 . . .. 16666 
březen 30., Č. 33 ř. z, (n,e~ 
mocenské pOjištění) viz 
XXVlll., str. 978. 

1889 leden 8., č.5 čes. z. z. (sta-
vební řád) . 15098 
§ 27.. 13326 16309 
§ 35 : 13429 
§ 38 13429 
§51 16035 
§ 52, Č. 2 15900 
§ 77 16574 
§ 92 . 16003 
§ 125 . 14341 
§ 128 . . 13326 
~ 130. . . . 13429 14341 
duben 1., Č. 52 ř. z. (stat: 
ky střední velikósti) 
§ 8 . . 16074 
~§ 12, 17.. " 16555 
cerven 1., Č. 91 (po-plat-
kové úle,vy pro záložní 
spOlky) . . . . . 16413 
červen 28., Č. 43 čes. z. z. 
(zákon o stat. městech) 14712 

1890 leden 6., Č. 10 ·ř. z. . 
(ochranné známky) 
§ 3. .. . 13550 

§ 5 
§ 6 . . . . 
bře~n 12., Č. 33 z. z. pro 
čechy . . . . . 
březen 21., Č. 57 ř. z. (ná
boženská obec židovská) . 
§ 10 . 
§ 16 . 
§& 30, 31 
srpen 3.0., Č. 169 ř. z. 
§ 1 ... 

1892 srpen 2., Č. 126 ř. z .. 
1893 prosinec 26., Č. 193 ř. z. 

čís. 

14194 
13550 

13763 

14496 
15961 
14783 
15961 

13988 
16462 

(sta~ební živnosti) . . 15342 
prOSl'llec 31., Č. 12 ř. z. na 
mk 1894 
§ 4 . 14076, 15765, 16167 
§ 9 .. 15765, 16167 

1894 červen 16., Č. 64 mor. z. 
z. (stavební řád) 
§~ 23, 24, 25 
§ 69 . 
~ 101 . . 
če~venec 20., Č. 168 ř. z. 

15098 
15459 
15901 

urazové pojištění želez
ničních zaměstnanců) 
§& 1, 46. . . . . 16452 

1895 prasinec 26., Č. t97 ,ř. z. 
(pťlvodské právo) . . 17127 
sl1pen 1., Č. 110 a 111 ř. z. 
(u,,"oz. zák. k j. n. a i. n.) 
V., str. 947. . 
Č. 112 a 113 ř. z. (uvoz 
zák. k c. ř. s. a -c, ř. s.) 
Vl., str. 948. 

1896 leden 19.,č. 16 ř. z. (org. 
statut pro žel. správu) 
§ 19. . . .. 1528B 
březen 5., č. 31 ř. z. (poj: 
reg.). . . . . . 15320 
duben 27., Č. 70 ř. z. 
~.plátkové obchody) 
~ 1 . . 13526, 13578, 13729, 

14050, 14453, 16114, 16623 
§ 2 " 14585, 15611, 

§ 3 
§4 
§ 6 
§ 6 

§ 9 

16114, 16644, 16917 
13526, 15131 
14453, 16623 
13526, 13578 

. . 13526, 13578 
14838, 14969, 16725 

~ 11 . . . 
J;vět~n 14., Č. 74 ř: z. islu~ 
zebm požitky stát. za-

16114 
15131 

městnanců) 
§ 1 . 
květen 27., ,Č. 78 a 79 ř. z. 
(uvoz. zák. k ex. ř. a ex. 
ř.) VII., str. 954. 
červenec 7.. Č. 140 ř. z. 
(cesty z nouze) 
§ 1 
§ 2 

odst. 
§ 9 
§ 15 . . 
§ 16 14971, 
říjen 25., Č. 220 ř. z. (pří
mé daně osobní) 
§ 76 . 
§ 134, čís. 5 . 

čís. 

16850 

17111 
17111 
14971 
14971 
16951 
16951 

16276 
15841 
16015 
16015 § 131, Ipism. a) . 

listopad 27., Č. 217 ř. z. 
(organisační zákon)' viz 
VIII., str. 961. 
listopad 27., Č. 218 ř. z. 
(zákon o živnost. sou
dech) 

17064 
16485 
15306 

§ 3 
§ 20 . 
§ 25 . 
prosinec 31., Č. 8 ř. z. 'Ha 
rolk 1897 . . 15629 

1897 leden 1., Č. 9 ř. z. . . 15629 
leden ll., Č. 30 J. z. (pa-
tentní zákon) 
§ 1 
§ 8 
§ 33 
§ 43 
§ 52 
§ 95 
§§ 96, 98 . 

13704 
15411 
13704 
16679 

. . 13704. 
14165, 15411 

. 16704 

květen 5., Č. 112 ř. z. 
(jednací řád) viz IX., str. 961. 
květen 6., Č. 153 ř. z. 
§ 2 13774 
§ 4 13774 
prosinec 9., č. 283 ř. z. 
(řízení 'Ve věcech manžel
ských) 
§ 2 
§ 6 
§ 8 
§ 10 

§ 12 . 

. . 13395, 16937 
13395, 14566, 14706 

. .' i 4835 
13253, 14192, 14835, 
14952, 15179, 15227, 
15465, 16548, 16656, 

17059 
. 14953 
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čis. 

1898 leden. 18., Č. 28 ř. z. 
(zmocnění ber.ních úřadů 
k zákrokfim na soudech) . 14934 
březen 9., ·č. 41 Ť. z. (fi-
nanční prokuratura) . . 14934, 

§ 18, odst. 4 . 
15210, 16905 

. 13840 
duben 23., Č. 57 Ť. z. 
§ 4 . . 
červenec 13., Č. 33 z. z. 
pro Slezsko (silniční kon
kurence) 
§ 32 c) 

16458 

14684 

1899 záři 20.,č. 175 ř. z. (akci
ový regU'lativ) 
§§ 33, 38, 49 až 52 . . 16015 

1901 leden 23., ·č. 12 ř. z. (do-
prava minerál. olejů) 
§ 14. . .. . 16385 

1902 červenec 12., Č. 147 ř. z. 
(ručeni drah) . 15063, 15123, 

16711 
1903 leden 4.,č. !Oř. z. (ter

mín. ,obchody -obilím) 
§ 3 . . . 13337 
§ 10 . . 13337, 14888 
§ 11 . . 13337, 14888 
§ 12. ." . . 13337, 14888 
červen 10., č. 133 ,ř. z. (re-
vise družstev) 
§ 1 
§ 2 
§ 2 

13184, 13718 
13184, 13718 
13184, 13718 

§ 9 . . 13184, 13211, 
13519, 13718, 13771 

červen 24., Č. 134 ř. z. (re-
vise druŽJstev). . 13184 
§ 23 . . . 13519 
§ 24 . 13211, 13519, 

13718, 13771 
1905 listopad 23., Č. 176 ř. z. 

(,nov. k živ,n. řádu) 
§§ 1, 92. . . . 

1906 březen 6., č. 58 ř. z. (sp-o
Ieč. s ruč. omez.) viz XXV., 
str. 976. 

16452 

duben 3.,č. 84 ř. z. (šek) 16417 
říjen 31., oč. 112 ř. z. . 16015 
listopad 16.,1'. 223 ř. z. 

16732 čl. VIII . . . 
prosinec 16., Č. 1 ř. z. na 
rok 1907 (pensijni pojiš-
tění) viz XXIX a), str. 978. 
prosinec 18., Č. 5 Ť. z. 
z roku 1907 (lékárny) . 14501, 

16148 
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Čís. 

§ 9 .... 15884 
§ 12 15884, 16923, 17003 
§ 14 .... 16923 
§ 15 15884, 16923, 17003 
§ 16 15884, 16923, 17003 
§ 46 15884 

1907 únor 5., Č. 26 ř. z. (živ
nost, novela) viz XXVI., 
sIr. 977. 
únor 7., ,č. 24 ř. z. (za
'bránění úrazům a ochrana 
zdravÍ dělníků v živil. pro
vozu vysoký'ch staveb) 
§§ 6, 32. " 15900 
srpen 1., Č. 183 ř. z. 
§ 7 . . . 17010 
srpen 6., Č. 106 ř. z. 
čl. I . . . . . . 17010 
srpen 16., t. 199 ř. z. (živ
nostenský řád) viz XXVI., 
str. 977. 
říjen 3., ,č. 63 čes. z. z. 
(úřednici DIaesni) . . 15281 

1908 h'ěten 29'., ,č. 35 čes. z. z. 
(okresní úřed·níci) . 15281 
§ 15. . . . . . 14681 
květen 29., Č. 116 ř. z. . 16068 
§ 54. . . . . . 16671 
srpen 7., Č. 68 čes. z. z. 
(usedlosti střed. velikosti) 16054 
§ 1 15054, 15379, 

16555, 17109 
odst. 2 . 14118, 14523 

§ 3 15379, 16074, 16233 
§ 7 . • 16555 
§ 8 16074, 16233, 

16555, 17109 
§ 9 . 14523 
§ 10. .. . 17109 
§ ll, odst. 4 . . 15548 
§ 13 . . . 16555 
§ 14. . . . 15379, 17109 
srpen 9., Č. 162 ř.,z. (auto-
mobil. zákon) viz XVII a), 
str. 972. 

1910 leden 16., Č. 20 ř. z. (ob
chodní pomooníci) viz XXI., 
str. 975. 
duben 28., Č. 81 ř. z. 
(autGmobily) viz XVII ,b), 
str. 972. 
srpen 8., Č. 149 ř. z. 
(místní dráhy) 
čl. XXVI, XXVII . . 17033 
říjen 8., Č. 187 ř. z. 
§1 .17160 

i 

II 

čís. 

1912 duben 26., Č. 86 ř. z. (sta-
veb. právo) . . . . 16015 
květen 17., č. 104ř. z. 
čl. ll. .. . 14062 
červenec 26., Č. 4 mor. z. 
z. na rok 1914 (honební 
zákon) 
§ 67 13445 
§ 68. . . . 13445, 14783 
zMí 18., Č. 191 ř. z. (kine
matografy) 
§ 1 · 14505 
§ 9 13846 .plen. rozh., 

13926, 14505, 14717, 
15051, 15289, 15917, 
16547, 16566, 16801, 

§ II 
16844, 17030 

· 15917 
1913 duben 14., Č. 67 I. z. 

§ 7 
§ 36. . . . 
květen 7., Č. 77 ř. z. 

· 14878 
: 14878 

§§ 10 až 12. . . . 16679 
,červen 23., ,č. 34 čes. z. z. 
(rybářství) 16427, 17033 

1914 leden 13., Č. 9 ř. z. (stat
koví úředníci) viz XXI!., 
str. 975. 
leden 25., Č. 15 ř. z. (služ. 
pragm. pro 'Stát. zřízence) 13365 
č:l. J 16850 
§ 33 14256 
~ 79 13959 
§ 89 . 13638 
§ 93 . 15774 
§ 105, odst. 2 . 13485 
§ 144 . 13577 
§ 145 13577, 13638 
§ 146 13577, 13638 
č,erven 1., Č. 118 ř. z. 
(proc. novela) . 15090 
čl. J, č. 10 . 1461:3 
čl. VI!! . 16105 

č. 24 . . 15186 
lil. XII. . . . . . 16892 
červen 16., Č. 39 mor. z. z. 15459 
,červen 25., Č. 138 ř. z. 
(pensijní poj.ištění) v.iz XXIX bl. 
str. 978. 
září 6., Č. 238 ř. z. . 15563 
§§ 1, 3 . . . . . 15746 
září 7., čís. 239 ř. z. . 15563 
září 19., Č. 248 ř. z. . 16310 
říjen 12., Č. 275 ř. z. 
(lichva) . . . 16193, 16515 
říjen 12., Č. 276 ř. z. 

čís, 

(I. dílčí novela) viz 1., str. 943. 
prosinec 10. Č. 337 ř. z. 
viz XII. a), str. 965, 968, 969. 

1915 září 15., Č. 278 ř. z. (dě-
dické poplatky) 
§ 16 16526 

. . . . 16408 
13512, 15897, 16526 

. 16215 

§ 25 
§ 28 
§ 44 
pros1nec 28., Č. 397 ř. z. 
(,pwv. nař. o dědic. po
platcích) 
§ 30 15897, 16526 

1916 březen 19., Č. 69 ř. z. (III. 
. dfIčí novela) v.jz 1., str. 943. 
březen 26., Č. 87 ř. z. 
§ 3, odst. 1 . 15566 
červen 28., Č. 207 ř. z. 
(řád .Q zbavení s'vépráv.) 
§ 1 . 15938 
§ 4 . 16329 
§§ 8, 9 . 16048 
§ 12, odst. 1 . 14638 
§ 38 . 16014 
§ 39 . 14986 
§ 40 . 16103 
§ 41 . 17067 
§ 49 _ 16048 

odst. 3 . 15581 
§ 53 . 15581 
§ 56 14986, 16103 

září 22., Č. 317 ř. z. 
tavní řád) 
§ 37, Č. 4 
§ II 4, Č. 5 a) 
§ 144 . 
§ 147, Č. 2 . 

1917 leden 4., Č. 6 ř. z. 

991 

Čís. 

(poš-
· 15458 
· 15684 
· 16694 
· 13689 
· 13689 

čl. IV. . 15563 
čl. VIII. (2) . . . . 15563 
červenec 28., Č. 319 ř. z .. 15629 
stpen 21., Č. 363 ř. z. (úra-
zové pojištění) 
čl. I. 
listopad 30., Č. 461 ř. z. 
čl. ll., § 1 
prosin.ec 23., Č. 501 ř. z. 
(pojišťov. ,řád) viz XX a), 
str. 974. 
prosinec 23., Č. 521 ř. z. 
(poj. reg.) 
§ 10, odst. 2 . 
prosinec 30., Č. 524 ř. z. 

16200 

14062 

15220 

§ 1 . 15746 
1918 březen 21., Č. 105 ř. z. 

(úpadek a vyrovnání u spo-
lečenslev) 15393, 16582 
březen 21., Č. 109 ,ř. z. 
(náhrada neoprávněně od
souzeným) 
§ 1 . . . . . 
'květen 31., Č. 188 ř. z. 
§ 1 

14295 

13610 

b) po 28. řijnu 1918. 

čís. čís. 

1918 ,Iíjen 28., č. II Sb. (prohl. 
Čs. státu) 14705, 15051, 16849 
listopad :3., Č. 3 Sb. (ře-
šení ,kompetenč. kOifi~liktů) 

14998, 16678 
§ 2, č. 6 .... 16699 
§ 3 .. 15774, dGdatek I., 

dodatek II. k roč. 1937 
§ 6 dodatek 1. k roč. 1937 
listopad 2., Č. 4 Sb. (kraj-
ský soud v Praze) 15512, 15876, 

16699, 17084 
§ 1 13448, 14232 
listopad 13., Č. 375 Sb. 
(prozatímní ústav,a) 
§ 20 14719 
prosinec 1O.,č. 61 Sb. 16331 
(zruš. šlechtictví) 
.prosinec 10., č.64 Sb. (mi
mořádná přechOdná opa-

tření na Slovensku) 
§ 2 

16884 
13217 

prosinec 19., Č. 91 Sb. 
(osmihod. doba, pracovní) 

§ 1 

13761, 14704, 14746, 
14761, 14839, 14978, 

15143, 15553, 16601, 16916 
14521, 14775, 16621 

· 13558 odst. 
§ 3 · 15706 

14200, 16242 
13558, 14521, 14775, 
15553, 15729, 16217 

odst. 3 13235, 14078, 14908 

§ 4 
§ 6 

§ 7 
-odst. 4 

§ 12 

§ 13 

13235, 13753, 16217 
13558, 13753, 14908 

. 15363, 15444, 
15730, 16302, 16621 

· 16217 
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Čís. 

prosInec 20., Č. 92 Sb. 
§4 .' . . . . 13359 
prosmec 22., Č. 87 Sb. . 13194 

1919 leden 11.,č. iI Sb. 
(prov. nař.) 
čl. IV., Č. 15. . 14775 

13194 leden 18., č. 46 Sb. 
(cest. pasy) 
leden 31., č. 75 Sb. (ob. 
vol. řád) 
§ 9 . . '. 14681 
únor 6., Č. 57 Sb 16434 
únor 7., ,č. 76 Sb.' (O'becni 
zřízení) 

§§ 5 13505, 16158 
7 . 16547 

únor 25., Č. 84 Sb. 
únor 25., ,I'. 88 Sb. 
únor 28., Č, 109 Sb. 
březen 4., ,I'. 110 Sb. 
čl. 1, 5, 10 . . 
březen 6., Č. 113 Sb. 
§ 5 . . . . 
březen 15.,1'. 132 Sb 
březen 19., Č. 145 Sb. 

· 16913 
· 14485 
· 16016 

· 16263 

· 13297 
· 16849 
· 13367, 

§ 
1 16216 

. . . . . . 14612 
duben 8., Č. 198 Sb. (vys. 
asIstentI). . . . . 15629 
duben 8.,1'. 199 Sb.. . 17012 
duben 10., I' 187 Sb 
(měna) . . 

§ 6 14813, 14937, 15120, 
15336, 15638, 15768, 
15891, 16262, 16310 

, duben 10.1'. 207 Sb.. . 15729 
§ 38 a). '" 14749 
duben 16.,1'. 215 Sb. (zá
borový zák.) viz XXXI a) 
str. 981. ' 
duben 16.,1'. 216 Sb. 
§ 5, pism. g), i).. .14397 
§ 12. . 15841, 16050 16196 

16217, 16797, 16980 1700Í 
květen 12., Č. 246 Sb. ' 
§ 39 . . 16310 
květen 15., Č. 268 Sb. 
čl. V. . . 16851 
čl. X.. . . 15841 
čl. XIX. . . . . 15563 
květen 22.,1'. 320 Sb. (no~ 
vela o 'Právu manželském) 
viz XV., str. 970. 
květen 23., Č. 277 Sb. . 15459 
květen 23., Č. 281 Sb. . 16960 

jl 
" 

il 

:1 

I 
li 

I 

k.~ě!e? ~7., Č. 318 Sb. (za
]lstent pUdy drohným pach

čís. 

tý'řům) 
§ 2 . 
§ 22 . 

. . 16009 
. 13586, 16184 

červen 4., č. 313 Sb. . 16905 
červen 4., č. 314 Sb.. . 15210 
červen ll., č. 330 Sb. 
(o pozemkovém úřadě) viz 
XXXI bl, str. 981. 
červen 25., č. 374 Sb. . 17117 
šerven 27., Č. 362 Sb. . 14227 
cervenec 17., Č. 420 Sb 
(práce dětí) '" . 14783 
šervenec 17., č. 41 Sb. . 16712 
cervenec 21., Č. 415 Sb. 
§ 2. . 15870 

• § 16 ..... 15878 
cervenec 23., Č. 443 Sb. 

(obecní úředníci) 14681 17058 
čl. I.. . : 15281 
§ 2. odst. 2 . 14234 
§ 19 . ". 14302 
§ 40 . . 14234 14678 
• 14682, 15894 
cervenec 23., Č. 444 Sb. 
(okresní úředníci) 
čl. I. . . . . 

456 Sb. 
15281 

červenec 23., Č. 
(zařadění Sluhů) 
§ 1 . 15623 
červenec 23., Č. 457 Sb 
(váJlečná pololetí) . 
§ 1 . '. . 14052 
§ 3 15623 
§5, odst. 3 . 14052 
§ 8 . . 16890 
červenec 24., Č. 462 Sb. 
(legionářský zákon) 
§ 4 a), b) . 14719 
§ 5 . . . . . . 14719 
~ 14. dodatek ll. k roč. 1938 
srpen 26., Č. 488 Sb.. 16263 
září 23., Č. 524 Sb. . : 15120, 
září 30., Č. 529 Sb. (vys. 
obell. škola). . . . 15629 
? .. 4, posl. .odst.. . " 15629 
fI].en 17., Č. 562 Sb. (pod-
mm. odsouzení) 
§ 1, odst. 2 . 
§ 5 
P ... 
fI]en 17., Č. 568 Sb. 

, (lichva) 
§ 8, Č. 1, písm. b) 

· 14963 
· 14963 
· 14963 

· 13201 

listopad 28., Č. 645 Sb. 
§§ 11, 12. . . 
prosinec 9.) Č. 652 Sb. 
prosinec 11., Č. 658 Sb. 

Čís. 

16750 
14389 

(daň obratová) 15338 
§ 49.. .. 15011 
prosinec 12., Č. 29 Sb. na· 
rok 1920 (domáCká práce) 
§ 21 
prosinec 17., Č. 2 Sb. ,na 
<~ok 1920 (státní zaměst-

15241 

n~nci) 
čl. Vl. 15991 
čl. VIII. . 13952 
§ 5 15308, 15617 
§ 8 15617, 15991 
§ 9 . 15991 
prosinec 17., Č. 16 Sb. ,na 
rok 1920 (obecní zaměst-
nanci) 14302, 14443, 

15143, 15538, 15557, 
15803, 15960, 16946 

. . . . 16323 § 1 
§ 2 
§ 3 
§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 9 
§1O 

13687, 15892, 16323, 16741 
13428, 13687, 15143, 16741 

15479, 15892·, 16741 
· 13687 
· 13428 
· 16741 

13485, 13687, 
15159, 15482, 15774, 

17114, dod. III. ok roč. 1937 
§ 18 
~ 24 

. . . . 15617 
13638, 14234, 14678, 
14937, 15263, 15538, 
15623, 15774, 15892 

§ 25 
- odst. 1 
- odst. 2 

§ 26 
prosinec 17.) Č, l7 Sb. na 
rok 1920 

16323 
14234 
14159 
13687 

§ 3 14150 
prosinec 17., Č, 20 Sb. na 
rok 1920 
§ 8 

1920 leden 7., Č. 31 Sb. 
§ 2 

- leden 29., Č. 70 Sb. 
leden 30., Č. 81 Sb. (pří
děl. zákon) viz XXXI c), 
str. 981. 

14880 

16484 
16890 

leden 30., Č. 82 Sb. (práv
ní poměry domO'vníků) 

14131, 14995 
§ 1 14332, 15270, 15688, 16235 

Generální rejstříky civiln!. 

§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 8 

§ 9 

§ 10 

§ 15 

§ 16 
§ 18 

993 

čis. 

14995, 15270, 16235 
· 16141 

14974, 16719, 16882 
13214, 13381, 14332, 
14995, 15410, 16100, 
16141, 16278, 16507 

13214, 13381, 14332, 
15688, 16100, 16550, 
16585, 16882, 16977 

· 14131, 14156, 
14332, 15688, 16141 

· 13381, 14995. 
15410, 16100, 16141, 
16278, 16507, 16550, 
16719, 16882, 16977 

14156, 14974 
· 15241 

únor 5., Č. 88 Sb . 
§ 21 13589 
únor 5., Č. 89 Sb. (pens. 
poj.) viz XXIX cl, str. 978, 
únor 6.) Č. 116 Sb. 
§ 9 . . ,. 14287 
únor 12., Č. 118 Sb. (zák. 
o hospodařeni na za!bra:n. 
ma;j. poz.) viz XXXI d), 
str. 982. 
únOr 17., Č. 137 Sb. 
únor ·20., Č. 99 Sb. 
§ 1 . 
únor 20., Č. 142 Sb. 
§§ 1--44 . 
§§4,36. 

17117 

16227 
15787 
17012 
13348 
14449 
16289 

únor 25.,1'. 144 Sb. 
§§ 2, 19. . 
únnf 27., Č. 129 Sb. 
§ 105. . . . . . 15822 
únor 29., 1'.121 Sb. (ústav-
ní listina) 
§ 55 
§ 64 
§ 84 
§ 92 
§ 98 
§ 102 . 

. § 105 . 

§ 106 .. 
§ 108 . 

§ 109 . 
odst. 

§ 117 . 

13600, 14674, 14899 
· 16978 

14674, 14899, 15001 
15512, 15944 

· 16978 
'13600, 14899, 15001 

· 13457, 13831, 
13832, 14399, 14414, 
15128, 15144, 15240, 
16748, 16777, 16890 

· 16331, 16691 
13279, 15051. 
16691, 16767 

· 16691 
132-34, 13279, 

13600 
15288, 16436 

63 
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čís. 

§ 126 . 13357 
unor 29" Č. 122 
zykový zákon) 
§ 2 . . . 

Sb. (ja-
. 14803 

16071, 16211 
. 16249 § 7 . 

únOr 29., č. 126 Sb. 
čl. 12. . 13786 
§§ 4, 5 a 9 . 16678 
§ 30 (2) . 13752 
§ 75 . 13441, 13752 
§§ 76, 78.. '. 14035 
bi'ezen 18., č. 185 Sb. (in
ženýrská komora) 
§ 17 14777 
,qřeze.n 22., Č. 210 Sb. 
§ 4 . . . . . 
březen 31., Č. 233 Sb. 
(města s regulovaným 
magistrátem) 

15883 

§ 13. . . . . . 14965 
duben 7., Č. 230 Sb.. . 13856 
duben 8., č. 3Q9 Sb. (dáv-
ka z majetku) . 13320, 14125, 

§ 1 
§ 62 

14126, 14679 
. . . . 15104 

13320, 14318, 14440, 
15020, 15778, 16263 

§ 63. . . . . . 16260 
duben 8.,č. 329 Sb. (náhr. 
zák.), viz XXXI e), str. 982. 
duben 9., Č. 292 Sb. 
§ 17 . 16309 
§ 24 . 13505 
§ 21í . 13505 
§ 27 . 13505 
§ 30 . 13505 
duben 14., Č. 302 Sb. 
(práv.ni ,poměry spořitelen) 15119 
§ 1 . . . . . . 16855 
§§ 2, 4 . 16641 
§ 10 13737, 14045, 15108, 

15119, 15277, 15469, 
15691, 16136, 16139, 
, 16646 

§ II 
§ 12 
§ 14 
§ 15 
§ 19 
§ 20 
§ 24 c) 
§ 25 
§ 32 
§ 34 
duben 

· '16641 
· 15108 
· 16641 

15969, 16641, 16855 
· 16641 
· 16027 

14368 
14368 

· 16855 
15743, 15969 

14., Č. 303 Sb. 

čís. 

(o zubním lékařství a 
technice) 16061 
§ 2 14622 
§ 4 . . . 16733 
duben 14., Č. 347 Sb. (zák. 
(zák. o 'akciové bance 

.cedulové) 
§ 66. . . . 
duben 15. Č. 270 Sb .. 
duben 15. Č. 311 Sb. 

15964 
16892. 

čl. I ". 16184 
duben 15., Č. 314 Sb. 
(exekuce na platy) . . 14062, 

14385, 14703, 14748, 
15204, 15373, 15941, 

§ 1 
16833, 17012 

13214, 14072, 14221, 
14224, 14842, 15153, 
15977, 16288, 16318, 

§ 2 

§ 3 

16489, 16872 
13480, 14072, 14153, 
14224, 14842, 15153, 
15977, 16288, 16400 
13214, 15977, 16288, 

§ 5 14748, 15977, 
duben 15., č. 332 Sb 
(,převzetí -výkonů zdra~ 
votně policejních státem) 

16872 
16872 

§ 4, Č. 8. . . . . 14878 
duben 15., Č. 337 Sb.. . 16127, 

červen 4., Č. 382 Sb. 
§ 2 . . . . . 
červen 24., Č. 402 Sb. 
červen 24., Č. 403 Sb. 
čl. VIII .. . 
červen 24., Č. 418 Sb. 

§ 3. . 
červen 25., Č. 424 Sb. 
červenec- 6., Č. 451 Sb. 
§ 5 . .. . 
,červenec 13., Č. 442. Sb. 

16602 

13856 
14813 

. 16484 

. 14482, 
16750 . 
14151 
14679 

14572 

§§ 10 a II 16750 
§ 12 . 14151, 14482 
červenec 27., Č. 463 Sb. 
(dávka z majetku, prov. 
nař.) 
§ 62 13320, 14318 
červen.ec 27., Č. 465 Sb. 
§ 2 15704, 16325, 16602 
,červenec 27., Č. 477 Sb. 
§ 7 . 14368 
§ 19 . 14368 
§ 20 . 14368 

Čís. 

srpen 3., Č. 471 Sb. (úpra~ 
va ,pachtoV'ného) 15120 
srpen 14., Č. 483 Sb. 
(obecní zřízenci) 
§ 2 13485, 13638 
§ 7 " 
§ 8 

. . . . 15774 
13485, 15154, 15482, 
15774, 15892·, 15960, 

17114 
záři 23., Č. 545 Sb. 
§ 5, odst. 5 . 
§ 13. . . . 
říjen 12., Č. 576 Sb. 
§§ 7, 9, II 

. 13407 
. 15043 

16263 
listopad 6., č. 608 Sb. 
(školy) 
§ 10 . 13505 
§ II . 13505 
listopad 20., Č. 142 Sb. 
§ 36 ..... 17012 . 
,prosinec 17., Č. 667 Sb. 
§ 35. . . . . . 16073 
prosinec 22~, ,č. 683' Sb. 
§ 12, posl. odst. . 13629 
§ 14 15506 
§§ 16, 17 . . 15746 
§ 18 . . 15506 
prosinec 3.0., Č. 1· Sb. na 
rok 1921. .. 15506 

1921 leden 21., Č. 53, Sb. 14647 
§§ 2 až 5, 8 . . 15867 
únor 18., Č. 7& Sb. 
§ 3 . 16157 
březen 11., Č. 100 Sb. 
(staveb ni ruch) . 16960 

§ 15.t . 13640 
§ 16 . 13640 
§ 32 . 15957 
březen ll., č. 108 Sb. 
(záboro,>,ý zákon) . 16062, 

čl. J, Č. 1 . 
§ 7 

16589, 16804 
,14707 
16349 
14679 ,březen 16., Č. 116 Sb. 

březen 17., Č. 121 Sb. 
(těžba dříví) 
§ 2 . 15649 
(zaopatřov. požitky) viz 
XXIII, str. 976. 
§ 8 . . . . . . 15649 
březen 18., Č. 124 Sb. . 16900 
§ 1 . 16849 
březen 18., Č. 130 Sb. 
(zaopatř. požitky) viz XXIII. 
duben 1., Č. 155 Sb.. . 14506 
duben 1., Č. 161 Sb. (no-
vela k c. ř. 5.) 
čl. Hl. 14544, 15090 

995 

čís. 

čl. Vll., Č. 2, lit. I) 14883 
lit. i) 15544 

duben 7., č. 151 Sb. 
§~ I, 18 . . . 16849 
květen 13., Č. 189 Sb. 
§ II 16885 
květen 13., Č. 203 Sb. 
(žel dopr. řád) viz XIX bl 
str. 973. 
květen 21., č. 191 Sb. 
§ 31 16905, 17081 

- Č. 1, pism. d) . 16591 
§ 34 . 17081 
§ 37 . 17081 
§ 38 15957, 17081 
§ 60 14757, 15692, 16960 
červen 23., Č. 225 Sb. 
čl. 1., Č. II . 145,72 
červen 30., Č. 260 Sb. 
čl. 1. • 16367 
červenec 19., Č. 267 Sb. 
(podpora v nezaměstna-
nosti) 15005, 15042 
§ 3 . 15005 
§ 4, Č. 5 15005, 15062 
§ 5, č. 2 . . 15062 

- Č. 4 . . 15536 
červenec 21., Č. 237 Sb. 

.§ 31 . . .. . 16095 
srpen ll., Č. 270 Sb. 
§ 3 . . . . . . 16095 
srpen 12., č. 299 Sb.. . 16604 
srpen 12., Č. 329 Sb. (lin. 
nov.) 14712, 15049, 16245 
§ 5 . 14347, 14998, 

'15677, 16678, 
16757, 16897, 17016 

§ 8 . 16547 
§ 10 14347, 14443, 14660, 

16309, 16678, 16779, 16780 
§§ ll, 12 . . 16780 
§ 14 , 16309 
§ 16, odsl. 6, 7 . 14347, 15677, 

16678, 16757, 17016 
§ 23 . 13537, 13905, 

14287, 16780 
§ 26 15978, 16940 
§ 28 14789, 16255 
§ 37 . 15881 
§ 38 14789, 16255 
§ 39 15984, 16255 
§ 44 15049, 15881, 16255 
§ 45 . 15049 
§ 57. . . . 14287, 17016 
srpen 12., Č. 330 Sb. (zá-
vodní výbory) 
§ 1 15172 
§ 2 14185 

63' 
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§ 3 
-- písm. g) 

§§ 5, 6, 10 
§ 22 . 

čís. 

. 15172 
13356, 15240, 
15822, 16059 

. 15172 
15602 

§§ 23, 24 . 15172 
§ 26. . . . 15172, 15240 
srpen .12., Č. 337 Sb. (zák. 
ů ·dam z obohacení) 15347 
§ 2 . . '. 16408 
§§ 10, 12. '. 15347 
srpen 12., Č. 354 Sb.. . 15262 
§ 1 14785, 15978 17160 
§ 2 . 14785 
§ 3 15978 
§ 7 . . " 15310 
září 9" Č. 357' Sb. 

15506 § 2, odst. 2 . . 
září 25., Č. 355 Sb. 
§ 3 . . . '. 15901 
prosínec 21.,č. 485 Sb. . 15604 
prosinec 21., Č. 488 Sb. 
(pensíjní pojíštěm) . 14919 
proslTIec 21., Č. 495 Sb. 
(veř. zaměstnanci) 
§ 3 . . . . . . 15623 
prosínec 29., Č. 506 Sb. 13757 

1922 leden 19., Č. 25 Sb. . )5750 
leden 24., Č. 19 Sb. 16901 
leden 27., Č. 45 Sb. (sta-
vební ruch) 13640, 14757, 17081 
§ 10. . . . . . 14880 
§ 27 15957, 15591, 15905 
§ 29 . 16591 

'1 § 30 . 15957 
§ 31 '. 15957, 16905 
leden 31., Č. 40 Sb. (no-
vela Je advokát řádu) 
§ I, odst. 2, písm. e) 

II 
14343 

, ? " -
14784 

1/

1 

15920, 15306 16961 1'1' 

, 16306 
- písm. a) . 14343 II 
-_písm. c) 15629 '[ 

§ 3 . . 16534 
- písm. í) 15047, 15442 1',1 

- odst. 3 . . 14965, 15047 /I!' 
§ 5 14343, 14784, 16306, 

17121 
- odst. 5 ". 15629 I 

§ 6 . , 14343, 16306 16534 I 
leden 31., Č. 41 Sb.' , 
§§ 2, 3, 55 170l? II 
únor 15., Č. 69 Sb. (termín. - ,'I' 

obchody 'obilím) 
§ 18. '. 13337, 16889 li 
§ 19 . 16889 li 
únor 17., Č. 27 Sb. I, 

čís. 

§ 64 13655 
únor 17:, č.76 Sb. (voj. 
zaopatřov. požitky) 
§ 81 . . 17012 
únor 17., Č. 88 Sb. . 15729 
duben 5., Č. 126 Sb. 
čl. 3 
čl. 8 
duben 6.) Č. 177 Sb. 
§ 4 
§ 5 
§6 

· 15213 
· 16213 

· ],6457 
· 16457 

16457 
duben 27., Č. 132 Sb. 
§§ 2, 3 . . . . . 15733 
duben 27., Č. 143 Sb. (dáv-
kový řád) . 17015 
§ 23 . 14287 
§ 24 . 15322 
§ 57 . 14287 
Dodatek I. k vlád. naříz. 
č.143/22 Sb. 14789, 15255 
§ 4 14361 
§ 5 , . 14351 
DQdatek III. k vlád. nař. 
Č. 143/22 Sb. 16255, 15897 
§ 6 . 15049 
§ 8 134m 
§ 13 . 15245 
§ 14 . 15049 
§ 17 13407, 13950, 16322 
§ 18 . 15049 
§ 26 15881 
- odst. 2 14615 

6 32. . . . , . 16245 
Dodatek IV. k vlád. naříz 
č.143j22 Sb. ' . 147&9; 16255 
§ 2 . 14351 
duben 28.,č. 144 Sb. 
Dodatek HI. k vlád. naříz. 
č.144/22 Sb. 
červen 13., Č. 230 Sb, 15803, 

červen 20., Č. 207' Sb 
červenec tO., č. 224 Sb. 
§ 102 

15960 
15840 

červenec 11., Č. 242 Sb. 
(bmtrské pnkladny) 
§ I 

15880 

16738 
15744 
13313 
15282 
15159 
15055 
13743 
13743 
13313 
13605 
14466 
15055 
'~>";*'#: 

§ 2 
§4 
§ 14 Č. I 
§ 15 
§ 29 
§ 73 
§ 78 
§ 79 
§ 84 
§ 88 

čís. 

červenec 13., Č. 220 Sb. 
náhr. zák.) 14739, 14754, 

15136, 15971, 15362, 
16386, 16457, 16799 

§ 43 . 15867 
§ 72 15723 
§ 73 15240, 15723 
§ 75 15240, 15723 
č,ervenec 13., Č. 236 Sb. 
(převzetí zdravotně-poli
cejních 'úkonů státem) 
§§ 15-17 
červenec 13., Č. 
(obecní zřízenci 
vensku) 
§ 22 

· 14878 
243 Sb. 
na Slo-

14965 
červenec 13., Č. 244 Sb. 
§ 7 16899 
§ 9 16595 
§ 12, odst. 2 . 14500 
červ~nec 13., Č. 246 Sb. 
§ 2 14772, 16895 
červenec 10., Č. 250 Sb. 
§ 10 . 16849 
červenec 14., Č. 191 Sb. 16591 
červenec 14., Č. 198 Sb. 
§ 13 . 14963 
červenec 22., Č. 233 Sb. 
§:I . . '. . 15506 
srpen 7., Č. 222 Sb. . 14647 
srpen 7., Č. 258 Sb. 15923 
srpen -7., Č. 255 Sb. . 14477, 

15785, 16434 
§ 7 . . . . . . 16840 
srpen 22., Č. 265 Sb. 15698 
září 21., Č. 296 Sb. 14647, 15857 
říjen 5., č.295 Sb.. . 15803, 

říjen 11., Č. 197. Sb. 
§ 120 . . . 
říjen 21., Č. 305 Sb. 
§ 7 .... 
listopad 23., Č. 355 Sb. 

§ 2 
prosinec 7 OJ 

§ 2 
§ 9 

. . 
Č. 360 Sb. 

15950 
14655 

· 13743 
· 14754 
· 13583 
15957, 
16591 
14757 

13665 
13665 

§ 10 
§17 
prosinec 

prosinec 
§ 1 

· 13665 
.. .. 13665 

18., Č. 404 Sb. 14580, 
14719 

20., Č. 391 Sb. 14772 

prosinec 20.,' č. 394 
(veřejní zaměstna_nci) 
§ 5 
§ 15 

· 16895 
Sb. 

· 13639 
· 13639 

997 

čís. 

§ 19 

prosinec 
prosinec 
§ 1 

14035, 14466, 14825, 
15557, 15623 

20., Č. 399 Sb. 15604 
22., Č. 3m SS. 

§ 3 
§ 4 
§ 7 (3) 

13743 
· 13743 

13743, 14466 
13605 

1923 leden 19., Č. 15 Sb. (pen-
sijní pojištění) . 14924, 14964, 

§ 1 
§ 2 

15070, 15071, 15165, 16257 
14990, 15069, 16143 

§ 2, Č. 1 
§§ 5, 6, 7, 9 . 
§ 25 
§§ 33, ,69 ' 
§ 79 
§ 97 
leden 25., Č. 35 Sb. 
ve-bní ruch) 
§§ 27 až 30 . 
únor' 8., č. 29 Sb. 
koví úředníci) 
§ 1 . . . 

16244, 16256 
· 14919 

16893 
15071 

· 16604 
· 15982 

16256 
(st.-

· 15325 
· 17085 

(stat-

· 15723 
březen 23., Č. 62 Sb. 
§ 4 . 14746 
duben 26., č. 85 Sb. viz 
XVI a). str. 970, 
duben 26., Č. 99 Sb. (nov. 
k vyr. ř.) . . . . 16507 
čl.. lll. 14280, 15045, 15151, 

15397, 15585, 16406 
květen 3., Č. 95 Sb. (saz-
by pro úkony adv.) 
§§ 3, 4 
§ 7 
§ 7 (1) 
§ 17 (2) 
§ 19 
květen 11., Č. 106 Sb. 

16157 
16749 

, 14655 
'15458 
15874 

§ 21 (4).. '. 14488 
červen 8., Č. 123 Sb. . 16852 
čl. III. 15939 
čl. Xl. 14434, 14653, 16885 
červen 8.) Č. 124 Sb.. . 15850 
červenec 19.) č. 160 Sb. 
(stavebni ruch) 
§§ 22, 28-39, 44, 50. . 17085 
§ 53 14325, 17085 
prosinec 13., Č, 236 Sb. 14477 
prosinec 14., Č. 7 Sb. 
z roku 1924 . 16415 
prosniec 20.) č. g, Sb. na 
rok 1924 . . 14165 
prosinec 21., Č. 268 Sb. 
(daň z obratu) 
§ 4, č,8 · 15021 
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Čís. 

§ 11 . 15318 
. § 12 15021, 15318 
§ 20 157Ql 
prosinec 23., Č. 9 Sb. na 

. rok 1924 

.§§1,18. 
1924 únor 29., Č. 46 Sb. 

16691 

16577 § 12. . . . . 
květen 30.,č. 124 Sb. 
§ 6 . . . . 139~8, 16150 
červen 6., č. 128 Sb.. . 13301 
§§9--29 16431 
§ 30. '. . 16431 

- odst. 5, písm. e) 152S1 
§ 32. . '. . 16431 
§ 35 . 16051, 16431 
§ 36 . . 15281, 16431 

. červen 25., Č. 131 Sb. 
(vzájemnost s Němec-
kem) 13225, 13861, 15840, 

červen 27., Č. 224 Sb. 
§ 1 . . . . . 
§ 2 

- Č. 8 
§ 3 
§ 5 
§ 7 
§9 
§1O 

16039 

16262 
· 17159 
· 15162 
· 15869 

17159 
14471 

červenec 2., Č. 1-69 Sb. 
, (o plemenitbě hospodář

ských zvířat) 

· 17159 
16262 

§ 3 14984, 157'l8 
červenec 2., Č. 177 Sb. 14221, 

14385, '14703, 15373 
červ,enec 3., č'. 170 Sb, 
(rozh. soud. hornický) . 14449 
§ 216289 
§ ll.. 15240 
červenec 3., Č. 177. Sb .. 15941, 

16288, 16489, 16833, 
16872, 17012 

červenec 3., Č. 179 (zák. 
o.. zrušení svěřenství) 
§ 1 1633,1 
§ 2 14135, 16331 
§ 3 14943, 16331 
§§ 12, 14 .. 14943 
červenec 4., Č. 156 Sb.' 
čl. II . . 15021 
červenec 13., Č .. ,225 Sb. 
čl. Vl. . . . . . 11'\901 
srpen 29., č. IS5 Sb. (pod-
pora neza:městnanÝc'h) . 15062 
září 12, č. 202 Sb .13743 
září 18., č. 201 S'b. 
§ 3 16232 

září 25., Č. 206 Sb. 
§ 1 . . . . 
§ 5 
§ 6 
§ 23 (3) 

Čís. 

15719, 1601~ 
. 14580 

14580 
. 14580 

14580 
14580 § 24 (2). . 

záři 30., Č. 216 Sb. (vá
lečné půjčky) 
§§ 15, 17 . . . . 15132 
říjen 9., Č. 221 Sb. (zák. 
o soc. poj.) viz XXX. str. 
980. 
říjen 10., Č. 239 Sb.. . 15119 
§ 1 157S6, 16139, 16549, 16646 
- odst. 2 . . 13737, 15277 
- odst. 3 . . 15108, 15691 

§ 2 15459, 15786, 16413, 
16549, 16645, 16854 

- písm. b) 13737, 14368, 
15108, 15396 

14368 
15883 
15327 
15327 
16883 

- písm. d) 
§§7až9 .. 
§ 11 a), bl, cl, d) 
- odst. 3, 4 . 

§§ 12, 17 
§ 25 
§ 26 
§ 36 . 
říjen tO., 
,ročí) 

§ 2 
§ 4 

§ 5 

17041 
· 15691 
· 15327 

Č. 240 Sb. (ph-
. 13167, 16232 

· 15713, 
14075, 15592, 15130, 
15913, 15958, 17015, 

17035, 17041 
15592, 15753, 16130. 
-5713, 15778, 16913, 

17015, 17035 
- odst. I 13531, 14599 
- odst. 2 13167,14075 
- odst. 3 . . . . 17015 

říjen 10., ,č. 241 Sb. (ban- ' 
kéři) 

§ I 15592, 16958, 17022 
§§ 2, 3 15592, 16958, 17041 
§ 5 14760 
říjen 10., Č. 259 Sb. 
§ 22 (3) 14184 
§ 100 . 15880 
§§ 103-111 14809 
§ 113 16352 
§ 197 15976 
§ 253, odst. 3 . 13362 

. pros;nec 13., č.: 271 Sb .. 16604 
prosinec 13., Č., 2 Sb., na 
rok 1925 . . 16901 
pros.inec 22., Č. 286 Sb. 
(reslrikční zákon) . 13857 
§ 13, odst. 1. . 14399, 17136 

Čís. 

§ 15, odst. 4. . 14399 
§ 16 14399, 15239, 17136 
§ 17, Č. 1, odst. 2 . . 14002 
§ 18. . 14002, 14702, 16290 
§ 20, odst. 2, písm. b) . 14002 
§ 21, odst. 3 . . 14702 
§ 28. . .. 14002 
prosinec 22., Č. 287' Sb. 
§§ 7, 8 . . . . 16890 
prosinec 23., Č. 300 Sb. 
čl. I.. . .. 15105 

1925 březen 26., Č. 47 Sb. 
§ 1 . . . . . 14568, 16407 
§ 3 . 16407 
březen 26., Č. 48 Sh. 
(ochrana ná.iemců) viz 
XVI bl, str. 971. 
březen 31., Č. 61 Sb. 
§ 1 . 14365 
§ 5 '. ... 14365 
březen 31., Č. 65 Sb.. . 17074 
duben 1., Č. 66 Sb. (exe-
kuce na. výměnek) .. 15269 
duben 3., Č. 67 Sb. (pla-
cená dovalená) 13683, 16248 
§ 2 . . 14369 
~ 3 . 13632, 13788 
§§ 5, 7, 8 . . 16705 
§ 10 ... 13632 
~ II 14078, 15784, 15982 
~ 12. .... 16705 
§ 14. . . .. 13788 
duben 23., Č. 102 Sb. (ce
d'ulová banka) . 15215, 16147 
čl. XVJlI.. .. . 16964 
červen 10., č. 148 Sb. 
§ 2 15841 
§ 92 .. . 15841 
červen 18., Č. 141 Sb.. . 13367 
červen 18., Č. 145 Sb. . 16216 
červenec 8., č. 172 Sb. (le-
tectví) 
§ 29 
§ 35 
§ 39. . 
Červenec 17., Č. 167 Sb. 

. 15678 
15678 

. 13268 

§ 10. . . . . . 17063 
srpen 7., Č. 202 Sb.. . 16608 
srpen 19., Č. 203 Sb. 
§ 1 a 5 . . . . . 14323 
srpen 21., Č. 220 Sb. 14477, 16434 
říjen 15., Č. 213 Sb. 
§ 3 . . . . . . 14277 
říjen 15., Č. 217 Sb. 13340, 15128, 

§ I 

15288, 15774, 
16436, 16777 

13356, '13457, 13831, 
13832, 13856, 14399, 

§ 2 

§ 3 
§4 

999 

Čís. 

14414, 14674, 15144. 
15240, 15822, 
16796, 16849 

13355, 13831, 13832. 
14282, 14399, 15128. 
15240, 15991, 16069, 
llJ66O, 16748, 16890 
13356, 15240, 17117 

. 15237, 15240, 
16891, 17117 

· 13856 §6 .' . 
říjen 15., č. 219 Sb. 
§ I 
§ 7 . . . . 
říjen 15., Č. 22'1 Sb .. 
§§ 13, 22, 24. . . 
prosinec 15., Č. 250 Sb. 
prosin.ec 22., Č. 6 Sb. na 
rok 1926 

13309 
13309 
13177 
16906 
13170 

§ 10 . 15678 
1926 únor 3., č. 17 Sb. (jazy

kové 'nařízení) 
čl. 4 16071, 16249 
čl. 4, odst. 3 14353, 15080 
čl. 5 . 16071 
čl. 14 16071" 16211 
čl. 15 16071 
čl. 95 . 16249 
§ 17 14803 
§ 37 . .. 14803 
únor 19., Č. 29 Sb. . 16604 
únor 21., Č. 26 Sb. viz 
XXIX dl, str. 979. 
březen 24., č. 47 Sb. (le-
galisace). '. . 13-158 
duben 30., Č. 57 Sb. 
§ I 16127 
§ 2 . . . . . . 16127 
květen 4., č. 87 Sb. (zá-
kon o podomním obchodě) 
§ 10, ods!. 2, Č. 13 16578 

16578 § 19,č. 5 . 
§20 · 16578 
§ 23 · 16578 
§ 25. . . . · 16578 
květen 14., Č. 71 Sb. 
§ I (3) . . . 
červen 23., Č. 156 Sb. 

· 14323 
· 14705 

§ 4 
červen 24., č. 
(platový zákon) 

§ I 
§ 7 (6) 
§ 25 (5) 
§ 139 . 
§ 142. . 
§ 150, odst. 2 

· 14785 
103 Sb. 

.13340, 
15774, 15803 
15557,15629 

· 15263 
· 15263 
· 16850 

15263 
14072 
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Čís. 

- odst. 4 . 15617 
§ 151 . '. 14290, 14574, 

§ 153 . 
§ 154 . 
§ 155 . 
§ 159 . 

16550, 16890, 16748 
15617, 16850, 17160 

· 16850 
· 15617 

§ 160. ·odst. 3 
- odst. 4 

§ 209 . 

· 15617 
15617 

· 15617 
· 15715, 16892 § 210 . 

§ 212 . 

§ 214 . 

· 13457, 15040, 
15516, 15557, 16660, 
1·6748, 16777, 17136 

· 13577, 14035, 
14465, 14825, 

15263, 15557, 15623 
. 15617 
. 15263 - odst. 4 

červen 24., Č. 104 Sb. 
§ 35. . . . . . 16756 
červen 24., Č. 105 Sb. . 1687.2 
červen 25., č. 122 Sb. 
(kongrua) 
§ 1 . . . 14570 
§ 5 . . 13719, 14570 
červenec 1., Č. 117 Sb. 
(nem. pojištění) 
§ 1 152&2, 16851 
§ 2 . 15282 
červenec 1., Č. 139 Sb. 
(elektrisace ven.kova) 
§ 3 . . . . . . 15820 
červenec 7., Č. ll:! Sb. 
(kane. zaměstnanci) . 15559 
§ 49. . .. . 15559 
§ 51 . 15559 
§ 52 13340, 15559 
§ 70 . ,15308 
§ 105 . 14414 
§ 107 . 14414 
§ 110 . ". 16850 
červ'enec 7., Č. 114 Sb. 
(pomocní zaměs.tnanci) 

§ II . . . . . . 16&50 
§ 31 15040, 15223, 16850 
§ 34 . . . 15040 
§ 48 '" 15040, 15223 
§ 50. . . . 15040, 15223 
srpen 26., Č, 165 Sh.. . 16108 
§ 1 . .. . 14277 
listopad 24., Č. 218 Sb. 
(pfivod. právo) 
§ 1 
§ 2 
§ 4 
§ 7 
§ 9 
§ 10 

· 16377' 
· 15198 
· 16377 
· l7'127 

17127, 17151 
· 17151 

Čís. 

§ II . 17127 
odst. 2, 3 15198 

~ 12 . 17151 
§ 14 . 16969 
§ 16 16377 
§ 19 . 17151 
§§ 21-23 . 17127 

. § 24, odst. 1 142lt 
§ 31 . 16377 
§§ 32, 33 . 16377, 17127 
§§ 36, 37 . 15198, 17127 
§§ 47, 57 . . 16377 
§ 58 . 16377, 17151 
§ 60 14086, 16382 
§ 62 15198, 16377, 17151 
§ 66 ..... 17127 
pros!nec 16., Č. 246 Sb .. 15021 
prosmec 1.6., č. 256 Sb. . 16262 
prosinec 22., č. 245 Sb. . 16604 
prosinec 22., č. 247 Sb .. 15021 

1927 leden 17., č. 2 Sb.. 13963 
leden 19., č. 34 Sb.. . 16093 
únor 10., Č. 10 Sb. (pův. 
právo) 
§ 15. . . . . . 15198 
březen 5., č. 15 Sb. (žel. 
zaměstnanci). . 15239, 15288, 

§ 1 
15365, 16436 

. . 13457, 15040, 
15223, 15239, 15516 

odst. 2 . 13821 
§ 30 15309 
§§ 41, 42 . . 13918 
§ 43 . 15516 
§ 67 . 13685 
§ 69 . 16489 

odst. 2 14072, 14153 
§ 70 . 13457, 13831, 

§ 73 
§ 83 
§ 95, odst. 
§ 110 

13832, 13856, 
14282, 14290, :14586, 
14674, 14701, 15128 

13865 
13832 
13685 

- odst. 4 
§ 12,6 

· 13821 
13895 

15040, 158'71 
· 13895 

. 13895, 15040, 
15344, 16290 

15040, 15223, 15344, 
15787, 15871, 16290 

· 15516 
. 13895, 15040, 

1'5223, 15516, 16373 
13895, 15223 

. 13457 

- odst. 3 
§ 128 

§ 129 

§ 133 
§ 135 

§ 136 
§ 149, odst. 1 
,březen 5., Č. 15 Sb. 16850 

Čís. 

§ 1 . 17136 
§ 63 . 16748 
§ 69 . 16748, 16872 
§ 70 . 16748, 16777, 

16796, 16890 
§ 113 . 17074 
§ 115 . 16748 
§ 125 . 16872 
§ 135 . 17074 
§ 136 . 17074 
březen 5., Č. 16 Sb. (pošt. 
zaměstnanci) 
§ 58. . .. . 1388'1 
březen 17., Č. 23 Sb. 
§ 28. . .. . 16872 
duben 7., Č. 44 Sb. (sta-
vebni ruch) . 16470 
§ 24 . 13640 
§ 43 14398, 16960 
§ 46. . . . . . 15042 
květen 12., Č. 57 Sb. (st.-
vební ,ruch) 
§ 40 . 14818 
§ 42. . . . . . 16960 
červen 15., Č. 7·6 Sb. (zá-
Jmn o přímých .daních) I 
čl. ll., Č. 2 . . 14616, 15423 
čl. XVI., odst. 1, pism. b) \3647 , 
§ 5 . 16723 
§ II . 13571 
§ 15 . . 16629 
§ 30 17108, 17160. 
§ 33 . 13571 
§ 36 . 16872 
§ 46 15902, 16948 
§ 55.. .. 15629 
§§ 76 až 79 . 16015 
§ 95. .. . 15975 
§ 119, odst. 3 . 14262 
§ 126. . 15902 
§ 172, Č. 5 . . 1-6015 
§ 256, odst. 3 . . . 13825 
§ 259 14202, W196, 16800 
§ 260 .... 14871 
§ 262 . 14981 
§ 264, Č. 3 ." 13571 
§ 265 .. 13469, 13588, 

14208, 14262, 14494, 
14675, 14704, \-5171, 
153'60, 15603, 15813, 
15841, 15902, 15921, 
15929, 16196, 16537, 
16640, 16667, 16721, 
16800, 16948, 17008 

odst. 3 . 15676 
§ 266 . \6537 

. § 269 . 16196 
§ 271 . 16629 

§ 276 
§ 282 
§284 

§ 285 
§ 291 
§ 301 
§ 330 
§ 341 
§ 343 
§ 344 
§ 345 

100\ 

Čís. 

· 16276 
· . . 13194 
· 14616, 15423. 

15676, \6489 
.14616 
· \4082 
· 14590 
· 16529 

13647, 16629 
lH7'7, 14494 

· 15560 
· \3416, 14934. 

15560, \5985 
§ 346, odst. 2 . 15560 
§ 347 .... 14590 
§ 356 15049, 16381, 16600 
§ 357 13205, 13627, 13825 . 

14377, 14590, 14651, 
15049, 15646, 15717, 
15876, \6261, 16346. 

§ 358 
§ 360, Č. 3 
§ 36\ 
§ 362 
§ 364 
§ 366 
§ 368 
§ 369 
§ 370 
§371 
§ 382 
§ 383 

§ 385 

§ 381 

§ 391 

§ 392 
§ 393 
§ 394 
§400 
§ 402 
§ 403 
§404 

16347, W3!!1, 16600 
· \6261 
· 14651 

13205, 14661 
· 16261 
· 1639g 
· 16381 

13373, 15560 
· . 13373, '15560 

14082, 16347, 16381 
· . . . 13621 

14082, 16347, \6381 
14212, 14275, 14970, 

. 15646, 15801, 1709\ 
14275, 15406, 15460, 
15p46, 15801, 13399 

· . 14970, \~646, 
15717, 1580\, \6346 

· 14215, 154-60, 
\580\, 17091 

· 15646 
· 15646 
· 14275 
· 1709\ 
· \4494 
· \7091 

14202 
červ.ell 1'5 .. , Č. 77 Sb. (fin. 
hosp.) 
§ '10 . . 15623 
§ 16 15978, 16949 
§ 19 . . 16618 
§ 20 . \3537 
červen ZO., č. 75 Sb. 
(soudnj řád mezistát. roz
hodčího soudu) 
§§ 13, 18 . · 16840 
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čís. 

. červen 15., Č. 78 Sb. (sta-
bilisační bilance) 
§ 1 · 13513 
§ 5 · 13613 

- červenec '1., Č. 107 Sb. 
čl. I., odst. 1 . · 14295 
červenec 13:, Č. 108 Sb .. 14477 
červenec 14., č. 114 Sb. 
(celní zákon) 
§§ 14, 123, 138 16605 
červenec 14., Č. 115 Sb. 
(silniční fond) 16115 
§8 · 13842 
§ 21 13842, 14371, 16599 
§ 25 · 13842 
červenec 14., Č. 125 Sb. 
(organisa,ee, 'Politické sprá-
vy) 
čl. I. · 15240 
čl. Vili. 16578 
čl, XII. 14341, 15558, 15962 
§4 · 16578 
§ 30 13890 
§54 13890 
§ 55 b) · 13890 
§ 99 15578 
'červenec 15., č. 111 Sb. 
(zák. proti nekalé sou-

. těžil . 14194, 14404, 
15087, 15651 

§ 1 13344, 13472, 13525, 
13544, 13550, 13593, 
13570, 13572, 13584, 
13758, 13837, 13845, 

'14001, 14086, 14292, 
143'11, 14403, 14404, 
14614, 14517, 14519, 
14521, 14634, 14909, 
15091, 15125, 15235, 
15254, 15369, 15545, 
16149, 16170, 16197, 
16252, 16253, 16254, 
11;281, 16379, 16444, 
15445, 1'5450, 16664, 
15679, 15742', 15807, 
16830, 15852, 15858, 
1,5881, 16914, 16965, 
17000, 17009, 17044, I 17083, 17085 

I ,§ 2 . '13454, 13525, 

I, 
13757, 14517, 15369, 
15149, 15197, 16445, 
1'5450, 15530, 15679, 

II 
16858, 17000, '17009 

odst. 2. . . , 14404 

Čis. 

§ 3 . 14215, 14743, 
15880, 17123 

§ 4 15450, 15858, 15954 
§ 5 15450, 16954 
§5 15450, 16858, 16954 
§ 7 15450, 15954 
§ 8 14619, 16858, 16954 
§ 9 . . 15954 §1O 13413, 13758, 

13923, 14514, 14742, 
15125, 15235, 15599, 
15149, 15197, 15281, 
15445, 16742, 16781, 
16852, 16551, 16914, 
15955, 17009, 17151 

odst. 1 . 14742, 14743 
odst. 2 . " 14404 
odst. 4 . . 14215 

§11 13570, 13572, 
13869, 15585, 

16170, 15251, 15281, 
15379, 15382, 16554, 
1,5858, 17044, 17-123 

odst. 1 . 15185, 15431 
odst. 2 . '. . 13741 
odst. 3 . 13522, 13593, 

14194, 143'11, 
14520, 15185 

§ 12 · 14619 
§ 15 13922, 15586, 15254, 

16281, 15445, 16450, 
16781, 17009, 17123 

odst. 3 . ..14086, 
14517, 15599 

§ 16 13837, 15686, 
15254, 16281, 16579 

odst. 4 . · 14614 
§ 17 . 13344, 13544, 

14311, 15235, 
16253, 15955, 17009 

§ 18 13413, 16679, 16007, 
15852, 15955, 17048 

§ 19 · 16807 
§ 22 13758 
§ 23 16281, 16807 
§§ 25, 26, 34 . 1,5450 
§ 40 · 16679 
§44 · 16007 
§ 46 13670, 13584, 13837, 

14293, 14350, 14521, 
15170, 16197, 16252, 
15450, 1'6579, 16742, 
16007, 15852, 15858 

§ 52 · 13844 
§ 53 , 16281· 

čís. 

červenec 15., č~ 112- Sb. 
(živnost hostinská) 13477, 
§ 2 

15485 
1538;1 

.17010 § 7 
řijen 13., č. 156 Sb. 
§ 1 · 13942 
§ 3 · 13942 
prosinec 13., Č, 

rok 1928 víz IV, 
pro,sinec 13., Č. 
(cIo) . 

1 Sb. na 
str. 945. 
168 Sb. 

· 13524 
15505 § 22 , 

prosínec 20., Č. 175 Sb. 
(prováděd naříz., k zák. 
Č 76/1927) . , 14590, 14671, 
. 15983, 15276 

čl. ll., Č. 2 . 15930 
k ~ 119, odst. 1, 2 . . 14262

5 k ~ 284 . . . 15603, 1557 
prosínec 20., č. 186 Sb .. 16604 

1928 leden 13" Č. S Sb. (správ
ní řízení) 

§ 1 
§ 5 
§44 
§ 65 
§ 58 
§ 69 
§ 71 
§ 73 
§ 74 
§ 75 
§77 
§ 78 
§ 90 

§ 93. . 
§ 94, odst. 1 

13437, 14341, 15658 
. . . . 15558 

· 15242 
.13785 
· 13340 
· 16696 
· 13340 
· 15855 

15240 
· 13437 
· 17058 

· , 17058 
13784, 13786, 
15668, 16962 
14341, 15658 

14741 
§§ 101, 105, 112 . 
§§ 113, 126 . 

16258 
· 15258 

§ 128 . · 16674 
§ 135, odst. 2 . · 13784 
leden 19., č. 23 Sb. (pro-
cesní novela) .' 15750, 

čl. I. 
čl. ll. 

čl.· lil. 

č. 3 

Č. 4 
·č. 7 

15895, 16124 
· 16794 

16388,16513 
· .14278, 

14490, 14898 
· . 13835 

14278, 14490 
. 15984, 16153, 

15250, lm88, 
16442, 16605, 16762 

1003 

čís. 

13882 Č, 8 
Č. 10 

čl. IV. 
, , 14965 

13308, 15260, 
16819, 15952 

čl. V, , , 17122 
- č. 17 '. 14241 

čl. Vl., 16145, 16261 
§ 35 . 15003 

- § 41 '. . 17122 
- § 42, Č. 2 . . 14062 
- §§ 45, 59 . 17158 

čl. IX, ,. . 15900 
- Č. 2, 3 , . 14578 
-- § 2, Č. 2 , 15336 

čl. Xl., odst..4 . 15522 
čl. XIV. . 14241 
čl. XéVll, . 14241 
§ 2 . . ,16251 
§ 45 . 1·5145, 16260 
§ 91 ., .. 14354 
bfezen 13., Č. 3'9 Sb. 
(ochrana dom. trhu práce) 13564 
§ 3 , 13467, 14089 
§ 6 . . . . . . 14089 
březen 20" Č. 58 Sb.. . 13972 
březen 28" Č. 43 Sb. (sta-
vební ruch) 
§ 24. , , . , . 15241 
§ 45. . . . . . 15042 
březen 28., Č. 44 Sb. (zák. 
o ocnraně nájemníků:) viz 
XVI cl, str. 971. 
březen 28., Č, 45 Sb. (od
klad exekuce v'Yklizen~m) 
§ 1 . , , . . , 13938 
březen 28., Č. 56 Sb. (zák. 
o osvojení) 
§ 1 
§ 2 
§ 4 
§ 7 
§ 8 
§1O 

· 15174, 15152 
. . , . 15152 

13691, 16411, 15461 
. . 16411, 16895 

· 15152, 16451 
· 14042, 15174, 

16152, 1-58-95 
§ 13 . . 13691; 16411, 15895 
květen, 'ID.) č. 72., Sb. 
§ 8 . . . . , . 15253 
květen 24., č.. 80 Sb. 
(státní a veř. úřednici) 
§ 5 . . . . ., 15239 
'červen 14., Č. 111 Sb. (za-
hlazení' odsouzenj) . 14963 
§ 5 . . 14953 
§ 12. . 14953 

. júna 22, Č. 100Sq.. : :~~i 
§ 2 
červen 2H'I 'č. 96 Sb. 
§ 1 ' . 16678 
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Čís, 

červenec 14., Č, 129 Sb. 
§ 30 16431 
červenec 17., Č. 124 Sb. 
§ 1 · 13779 
§ 196 
§ 198 
§ 199 (3) 

· 13779 
· 13779 

13779 
červenec 17.) Č. 144 Sb. 
(železniční přeprav. řád) 
viz XIX cl, str. 973. 
záři 14., č. 162 Sb. 
§ 1 · 15951 
§ 152 · 15961 
říjen 13.) Č. 183 Sb, 
§ 1 · 16357 
listopad 8., Č. 184 Sb. . 14525, 

15107, 15109, 
15651, 15802, 

15124, 16179, 16454, 
16580, 16793, 16851 

§ 23 
§ 25 
§ 41 
§ 43 
§ 50 
§ 70 
§ 72 (5) 
§ 73 (4) 
§ 101 
§§ 131, 
§ 142 

135 

· 15841 
· 15841 
· 14083 
· 14083 
· 13629 
· 14786 
· 14083 
· 14083 

14849, '15296 
15746 

· 14077 
listopad 17, Č. 185 Sb. . 14626, 

16558, 16841 
§6 
§ 67 a) 
§ 175 
prosinec 28., Č. 
(o' plemenitbě) 
§ 10. . . 
§ 11 
prosinec 30., Č. 
rok 1929 . 

· 15797 
· 14649 

14849 
204 Sb. 

14984, 15718 
· 14984 

3 Sb. na 
15840 

1929 únor 21., č.' 25 Sb. (pen
siJní pojišť. soukrom. za
městn.) viz XXIX d) str. 
979. ' 
březen 2., Č. 27 Sb.. 15948 
květen 2., č. 64 Sb. 

. § 33. . .. 16849 
červen 19., Č. 118 Sb. 
(provedení tř-etího doda
tečného zápisu s Rakous-
kem) ... 15785, 16840 
červen 28.,1'. 100 Sb. . 16127 
červen 28., Č. 114 Sb. 
§§ 10, II.. . 14415 

čís. 

červenec 23.} Č. 151 Sb .. 14121 
řijen 22., Č. 152 Sb.. . lB227 
listopad 7., č. 156 Sb. 
(úprava čs. měny) . . 15215, 

15638, 16147, 16193, 16488 
1930 únor 27., Č. 26 Sb. (le-

gi!. pojištěnců) 
§ 7 . . . 
březen 14., Č. 27 Sb. 

15519 

§ 5 . . . . . . 14785 
březen 21., Č. 51 Sb.. . 15869 

16263, 17159 
§ 1 . 15156 
březen 27., Č. 30 Sb. viz 
XVI d), str. 971. 
duben lO., Č. 45 Sb. (zák. 
ů stav,eb. ruchu) 
§ 3 . . . 10034 

14880 
11;034 

§ 10 . 
§§ 12, 13 . 
§ 24 
§ 30 
§ 37 
§ 42 
§ 43 

13640, 15164, 16034 
16766 

. 14321 
14321 

14321, 16429, 
16766, 1 B900 

§ 44 1,6429, 16766 
§ 45 . . . . . . 16766 
běten 20.,č. 70 Sb. (za· 
opatřovací platy) . . 16748 
§ I 15239 
§ 6 . 13685 
§ 8 14674 
§ 12 13685, 14674, 

15239, 17136 
květen 28., č. 56 Sb. (sta-
vební ruch) 
§ 5 15224, 16558, 17031 
§ 41 . . 17138 
§ 42 . 14321, 16429, 

16765, 16900 
§ 46. . . . . . 15756 
červen 5., č. 72 Sb.. . 13524 
červen 5., č. 74 Sb. (pod-
pora v neza:měs.tnano'sti.) .15062, 

15535 
čl. 1., § 1 . . 15005 
čl. IV. .. 15042, 15155 
červen 24., Č. 98 Sb. (ne· 
mocnice) . 14621 
červen 26., Č. 95 Sb. . 14674 
§ 22 13685, 15239, 17136 
§ 29 . 13685 
§ 42 . 13685 . 
§ 47 (2) . 13831, 14585, 

14674, 14701, 
15128, 15309, 16m, 
15777, 16795, 16890 

čís. 

červenec 7., Č. 95 Sb. 
§ 4 13524 

červenec 8., Č. 130 Sb. 
(procesní -novela) 

· 16000 čl. 11. 
- Č. 1 
- Č. 2 
- č.8 

čl. III., Č. 2 
čl. VI. 

· 14459 
· 15535 
· 14773 
· 14564 

. 13784, 14380, 
15156, 15680 

čl. VIlI. . 15535 
září 23., Č. 143 Sb. (poš-
tovní spořitelna) 
§ 3 13665, 15870, 16709 
§ 8 . 14897 
§ 10 .16529 
§ 15 . 15870 
§ 17 . 14897 
§ 39 13655, 15870 
rl]en 14., Č. 144 Sb. . 13577 
listopad 26., č. 166 Sb. 
(stavební ruch) 

· 14880 § 5 
listopad 27., '1'. 169 Sb. 
§ 19 

· 16678 
· 14660 
· 13987, 

14719 
prosinec 11., Č. 196 Sb. 

prosinec 
r. 1931 
koul 
§ 1 

§ 2 

16.,č. 4 Sb. na 
(vyživovací zá-

13180, 13257, 
13527, 14157, 

14644, 14797, 14841, 
14922, 15858, 16028, 
16112, 16504, 16926 

· . 13180, 13275, 

ods!. 

13335, 15752, 16028, 
16112, 1·6503, 15926 

2 . . 14157 
13180, 13257, 13382, 
14797, 14841, 14922, 
15858, 16112, 1'5504 

· . . . 15204 

§ 3 

§ 4 
§ 5 

§ 6 

§ 8 
§ 9 

13265, 14179, 14558, 
14741, 15544, 16533 
· . 14159, 14726, 

14741, 15544, 16533 
13231, 14263, 14790 
13231, 14253. 14790 

1931 březen 26., 'č. 53 Sb.. . 15900 
" březen 27., Č. 50 Sb. (vo

dohospodářský fond) 
§ 3 15168 

li 
II 
! 
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čís. 

březen 27., Č. 57 Sb. (ak-
tuáři). 14688 
§ 1, Č. 3, odst. 1 . 13981 
§ 2, ods!. 1 13981 
§ 3 13185, 13981, 

14000, 16586 
. 15690 § 4 

březen 27., Č. 64 Sb. viz 
XIl. bl, XI1I. bJ, XIV. bl, 
str. 965, 968, 970 . 
květen 27., Č. 93 Sb. (malý 
přÍdělový zákon) viz 
XXX!. f), str. 982. 
červen 12., Č. 95 Sb.. . 14588 
červen 19.) Č. l()() Sb. (ne-
spor. říz.) viz X. b), str. 
962. 
červenec 4., Č. 131 Sb. 
(pracovní soudy) . . 1519-1 
§ I .'. . . 13453, 13485, 
, 13557, 13592, 13641, 

13724, 13868, 13892, 
13896, 14049, 14050, 
14073, 14642, 14646, 
14798, 14974, 14989, 
15084, 15217, 15271, 
15319, 15324, '15471, 
15542, 15658, 15712, 
15873, 15880, 15260, 
16289, 16355, 16370, 
16442, 16595, 17014 

§ 2 

ods!. I. . 14234, 14449 
odst. 2. . 13821, 14156, 

14234, 14448, 14592 
ods!. 3'. . 13883, 13892, 

14061, 14592, 15241 . 
. 13453, 14004, 

14798, 15217, 
16279, 16289, 16370, 

a) 
c) 

d) 
e) 
f) 
g) 

16458, 16595, 17014 
. 14646, 14991 

13453,13592, 14085, 
14941, 15084, 15324 

· 13592 
· 14449 

14941 
13453 

§ 3 . . 
§ 4, ods!. 2 
§ 11 

· 15084 
13557, 14529 

. . . 13215 
15484, 15458, 16639 

. 13484, 14004, 
§ 16 
§ 19 

14529, 14973, 
15217, 15345, 15413, 
15650, 15782, 16208, 
16212, 16247, 16289, 
16302, 16539, 15694 
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§ 20 
§ 21 
§ 22 

§ 23 

§ 24 
§ 25 

§ 27 
§ 28 

§ 29 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

odst. 

Čís. 

· 16458 
15980, 17018 

· 13486 
. . 13883, 

13930, 14855 
odst. 2 . 14050 
odst. 3 . . . 14791 

15306, 15650 16208 
16247, 1644Ó, 16458 

· 16171 
14973, 16208, 16639 

odst. 1 . 13892 
. . 13698, 14641 

13486, 14588, 15345 
15782, 15924, 15950' 
15980, 16208, 16370' 
16449, 16458, 16639' 

.16871, 16997, dodatek U: 
Č. 2 

k roč. 1937 
. . 13598, 

14991, 15484 
Č. 3 . . 13883, 13892 

13930, 14855, 15658 
Č. 4 . 13598, 14641 
odst. 2 . 14264, 14988 

13342, 13484, 13744 
13887, 14264; 15211' 
15414, 15836, 17018 
14588, 14609 15413 
15650, 15782, 16449 
13458, 13484 13716 
14264, 14588: 14798' 
14988, 14991 15893' 
16370, 16448; 16458: 

16762, 16997 
13247, 13274, 13311, 
13378, 13459, 13467, 
13483, 13484, 13558, 
13561, 13598, 13674 
13705, 13865 14050' 
14264, 14369; 14641: 
14681, 14798 14855 
14937, 14988; 15065: 
15217, 15345, 15782, 
15919, 16142 16173 
16242, 16247: 16370: 
16458, 16724, 17017 

13484, 15413, 

odst. 1 
odst. 2 
odst. 4 

15414, 15950 
. 14609 

14278 
13274 

I 

II 

II 

II 

I' 

i 

§ 35 . . 13378, 13467 
13493, 14991, 1547ľ 
15657, 15743, 15758' 
16017, 16142, 16173' 
16227, 16395, 1658ľ 
16694, 16705, 16871 

:1 

II 

I 
Čís. 

odst. 2 . . . 14641 
§ 36 14855, 15414, 16301 

odst. 1 . 13467, 13561 
§ 37 .... 13294 
§ 38 13883, 14061, 16997 
§ 42 13239, 13342, 13716 

13821, 13930, 14798' 
14974, 14991, 1519ľ 
15217, 15306 15650' 
15836, 15893' 16247' 
16370, 16440' 16448' 

§ 43 
16595, 16762, 17014 

§ 44 
červenec 

. 16289, 16355 

. 14073, 14592 
10., Č. 115 Sb .. 13978, . 

14109 
§§ 19, 20 16057, 16732 
§ 22 . 16057, 17057 
§ 23 16 , . 732 
cervenec 14., Č. 125 Sb 
(pensijní Pojištění) . : 15199, 
, 16227, 16708 
cl. I. (§ 177 a) . 14160 14240 

14344, 14631, 14635 
červenec 16., Č. 120 Sb' 
(soudní poplatky) . 
§ 11, odst. 4 . 
srpen 12., Č. 329 Sb . . 
Iístopád 28. Č. 176 Sb 
§ 10. .'. . 
listopad 28., Č. 177 Sb. 
§ 6 . . . 
prosinec 1., Č. 180 Sb 
§ 1 . . . . .' 
§ 2, odst. 1, b) 
§ 4, odst. 2 . 

15419 
16678 

13577 

14303 

16279 
13930 
13930 

Iprosinec 1., Č. l8:1 Sb 
(přísedící prac. soudů) . 15084 
prosinec 14., Č. 191 Sb. 16889 
p-rosine'c 19., Č. 210 Sb. 
(ochrana nájemců) víz 
XVI. e), str. 971. 
prosinec 22" Č. 21:6 Sb. 
(jednací řád prO' pracovní 
soudy) 
§ 19 
prosinec 22., Č. 217 Sb, 
(pracovní SOUdy) 

14973 

§ 3, odst. Z 13216 
§ 4. 13216 

1932 leden 18.,č. 7 Sb. 
§ 3 . . . '. 16049 
lÍnor 26., Č. 32 Sb. . . 16571 
březen 9., č.41 Sb. (ochra-
na měny) 16577' 

čís. 

- březen 17., Č. 44 Sb.. .13930, 
16289, 16353 

- duben 21., Č. 54 Sp. (pen. 
. ústavy) 16139, 16854 

čl. XlII. 15691, 15786 
čl. XIV. 15496, 16413, 16549 
čl. XXI!.. '. . 15327 
čl. XXVlI., § 17 bJ 14368, 14381 
čl. XXXI. . 15691 
čl. XXXIV., odst. 3 . 14297 
čl. XXXV. 14368, 14381 
čl. XXXV., odst. 3 14138, 14297, 

14381, 14382, 14410 
čI. XXXV., odst. 4 . 14138, 

14381, 14382, 14778 
čl. XLV., odst. 1 14382 
čl. čl. XIX. 14368 
čl. Ll! 13439 
du'ben 25., Č. 55 
§ 1 . . . 
duben 29., Č. 57 Sb. 
-květen 12., Č. 68 Sb. 
§§ 4, 20 . 
červen 30.) Č. 107 Sb. 

15786 
16577 

16535 

čl. II. 13610 
§ 12 16010, 16402 
červenec 1., Č. 11'6 Sb. 
§ 2 (2). .. . 15941 
červenec 15., Č. 120 . Sb. 14303 
řijen 27., Č. 1,64 Sb. 16034 
čl. IV. . . 15164 
prosinec 21., Č. 1 Sb. na 
·r. 1933 (pletichy při draž-
bě) 16822 
§ 1 15747 
§ 2 . 14779 
§ 3 13163, 14473 
§ 4, Č. 11 14136 
§ 7 . 15780 
prosinec 22., Č. 193 Sb. 16535 
prosinec 23., Č. 198 Sb. 
(doprava motor. vozidly) 15092 
§ 1 . 13811 
§ 2 16798 
§3 .. 13811 
§ 7 13566, 14983, 

15481, 16798 
§ 8 . 15481 
§ 15 15481, 16897 
§ 56 ods!. 2 . 15426 
§ 75 15929, 16381 
prosinec 28., Č. 204 Sb. 
(úspomá opatření -perso-
·nální) 
§ 4, odst. 2 
§1O 
§ 12 

· 14035 
· 14035 
· 14916 
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t1s. 

§ 13 14916 
§ 15 . 16290 
§ 21 14169, 14825, 14916 
§ 22 . 14916 
§ 23 14035, 15557 
§ 27 . 14825 

1933 únor 9., Č. 33 Sb. (pen-
sijní pojištění) 13767 
§ 10, ods!. (8) 13404 
únOr 16., Č. 36 Sb. (do-
prava motor. vozidly) 
§ 27 15426 

44 Sb. (pe-březen 2., Č. 
,něžnictví) 
§ 16 
§ 18 

13991, 15112 
13991, 16193 

. 13991 
§ 19 . 13439, 15112, 

15524, 16027, 16854 
březen 21., Č. 48 Sb. (zák. 
ů půjčce práce) 
§ 7 16629, 16998 
březen 30.) Č. 54 Sb. 
(ochrana náje.m~ů) 
§ 2 (2 13430 
- čis. 1 13660, 14012 
březen 30., Č. 55 Sb. (de-
visová opatření) . 13646, 16415 
duben 12., Č. 59 Sb. . 15496 
§ 2 . 15496 
§ 3 15496, 15748 
§ 5 . 15748 
§ 8 16413 

- Č. 3 . 15496 
§ 9 lÓ'748, 16413 
duben 28., Č. 65 Sb. 
§ 3 14901, 16484 
§5 14201, 14377, 15423 
§ 10 14201, 15423, 15930 
duben.28., Č. 66 Sb. 
čI. ll!. 14901, 16484 
čl. IV. 14901, 16484 
čI. Vl. . 16484 
čl. Vll. .... 16484 
květen 5., Č. 74 Sb. (exe-
kuce proti zemědělcům) 
§ 1 . 13290, 13331, 

13438, 13466, 13874 
§ 3 . 13290, 13331, 

13438, 16971 
-květen 29., Č. 85 Sb.. . 13991 
červen 9., Č. 95 Sb. 
(zmocňovací zákon). . 13233, 

13234, 13279, 13600 
červen 8., č. 97 Sb. (iin. 
prokuratura) 
§ 1 .... 17071 
§ 2 14934, 16905, 16970 
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čís. 

§ 3 17071 
§ 4 . 17071 
§ 6 . 15210 
červen 9., Č. 95 Sb. 
(zmocňovací zákon) . 14899, 

14961, 15001 
§ 2 . 15001 
červen 23., Č. 100 Sb. (od-
hadni řád). . 15098 
§§ 1, 11 . . 16571 
§ 17 15192, 15347 
§ 18 15192, 15347 
§ 19 . 15455 
§ 24 . 14771 
§ 34 15433, 15817, 16571 
§ 35 13950, 15433, 15674, 

15817, 16451, 16571 
§ 36 . 16451 
červen 28., Č. 108 Sb-. 
(ochrana cti) . 16150 
červenec 7., Č. 145 Sb. 
§ 4 16150 
červenec 12.) Č, 141 Sb. 
(kartely) 
§ 1 15702 
§ 42 (2) 15702 
červenec 12.} Č. 
(kárné řízení . 

141 Sb. 
15144, 15288, 

16436 
§ 2 c) 
§ 3 
§ 4 
§IO 

· 15144 
15144 

· 15144 
· 15144 

141 Sb. červenec 12., Č. 
(kartel. zákon) 
§ 1 16634, 16924 
§ 2 16634, 16924, 17047 
§ 3 . 16924 
§§ 5, 12 . 16634 
§§ 25, 28 16634, 16924 
červenec 29.,č. 155 Sb. . 16234 
červenec 29" Č. 164 Sb. 
(úprava pachtovného) . 13209, 

13233, 13234, 13279, 
13398, 13600, 13630, 

§ 1 

§ 2 
§ 3 

§ 5 

13983, 14081, 14543 
13256, 13279, 13299, 
13364, 13383, 13479, 
13497, 13602, 13656, 
13745, 13787, 13946, 

14124 
14115, 15989 

. 13735, 13849, 
13945, 13955 

13398, 13565, 13787, 
14758, 15711 

§ 6 

§ 7 

§ 8 
§'9 
§ 10 

§ 11 
§ 12 

čis. 

13299, 13383, 13479, 
13745, 13787, 13982, 

14758, 15711 
13210, 13277, 13300, 
13307, 13418, 13425, 
13447, 13497, 13534, 
13581, 13602, 13658, 
13659, 13666, 13787, 
13955, 14345, 14758, 

16873 
13534, 13658 
13599, 13946 

. 13233, 13285, 
13299, 13849 

srpen 5., Č. 

· 14124 
13234, 13659, 13666, 
14046, 14758, 15711 
169 Sb.. . 15935. 

§§ 1, 2 
§ 8 
§ 16 
§ 13 
§ 14 

16031 
· 15998 
· 16935 
· 16413 

14899, 15935 
15786 

říjen 5., Č. 187 Sb. 
říjen 13., Č. 192 Sb. 

· 13991 

§ 12 . 14159 
říjen 25., Č. 201 Sb. (pnI. 
strany) 
§ 3 
§§ 12, 13 
§ 14 
§ 15 
§ 19 
§§ 21, 23 

16435 
16598 
16435 
W598 

15578, 16598 
. 16435 

listopad 3., Č. 202 Sb. 
§§ 1, 2 16598 
§ 3 15578, 15598 
§ 4 15578, 15598 
§ 6 15578, 15598 
listopad 9., Č. 205 Sb. 14169 
§ 2 '. .15356 
listopad 15.,č. 206 Sb. . 14899, 

14951 
prosinec 22., Č. 250 Sb. . 13874 
prosinec 22., Č. 251 Sb. 
§ 8 15241 
prosinec 22., -č. 252 
(úsporná opatření) 
§ 7 
§ 26 

Sb. 

1934 únor 
valy. 

čl. l. 

16290, 16956 
. 15557 

17., Č. 25 Sb. (de-
zákon) . 15215, 15964, 

čL V .. 

16147, 16444 
14920, 15638, 15714, 
15865, 16146, 16193 

. 16488 

Čís. 

únor 22., Č. 34 Sb. (od
klad exekuce proti neza-
městnaným) 16133, 16275 
§ 1 13706, 14388, 

14391, 14405 
§ 2 b) 14183, 14252 
- c) 14018, 14391 
§ 4 . 14405 

- odst. 1. . . . 14910 
- odst. 2 13805, 13899, 14018, 

14040, 14092, 14110, 
14252, 14555, 14730 

únor 23., Č. 32 Sb. viz 
XVI f), str. 971. 
únor 24., Č. 33 Sb. (od
klad exekuce proti země-
dělcům) 13693, 14242 
§ 1 13693, 13801, 14094, 

14140, 14207, 14432, 
. 16412 

· .14207 
13875, 16971 

· 14849 
14140, 14849 

· 14849 
13935, 14207, 14849 

. 13776, 13780, 
13953, 14452 

- g) . 13852, 13908, 13924, 
13953, 14207, 14452, 14849 
. . . . 14281, 14497 

· 13801 

§ 2 
§ 3 

- a) 
- b) 
- c) 
- ď) 
-I) 

§ 4 
§ 5 
§6 
- odst. 1 
§ 7 a) 
§ 8 
§ 9 

13801, D874 
· 14018 
· 14094 
· 16971 
· 14554 

.březen 24., Č. 62 Sb . 
(ochrana nájemcfi) viz 
XVI g). 
duben 20., Č. 7g Sb. (za
stavování podniků) 
§ 1 . 14961 
§ 2 (3) . 15618 
§ 4 . 14961 
§ 8 14961, 15618 
§ 10. . . . . . 14961 
červen 15., Č. 112 Sb. . 14074, 

čl. 1., § 5 

15107, 15551, 15802, 
16179, 16454 

· 16906 
červen 15., 'č. 118 Sb. .15001, 

15164 
červen 19., Č. 113 Sb. 
č,erv'en 21., Č. 109 Sb. 

· 16415 
.14899; 

15001 
16726, 16854, 16906 čl. I. 

Generáln! rejstřiky civilní. 
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čís. 

červen 21., Č. 117 Sb. .15781, 
16227, 16738 

§ 12.. . 15859 
§ 176, odst. 3 . 14240 
'červenec 3., Č. 145 Sb. 
(zákon o pojistné smlou-
vě) viz XX bl, str. 974. 
červenec 7., Č. 131 Sb. 
červenec 11., Č. 147 Sb. 

13991 

§ 5 . . '.' . . 14477 
červenec 11., Č. 154 Sb. 
(soukromí zaměstnanci) . 13987 
§ 1. 16352, 16655, 16861, 

- lit. a) 
- lit. d) 
- lit. e) 

§ 2 
§ 4 . . 
- odst. 2 

§8. 
§ 9 
§IO 
§ 11 
§ 14 
§ 16· 
§ 19 
§ 20 
§ 21 
§ 24 

16899, 17082, 17087 
. . 15341, 15515 

14083, 15341, 15640 
13880, 15075 

· 16225 
15262, 16658, 17116 

· 15241 
· 15895 

15552, 16581 
15262 
16354 
14579 

· 15552 
15552, 16595, 17116 

15451, 15552 
· 16441 
· 17116 

- odst. 2 
§ 26 

· 14365 
16761, 15878 
16761, 16827 § 27 

§ 29 
§ 30 
§ 31 

· 16395 
16491, 16782, 17089 

15988, 16352, 16354, 
16395, 16738, 16861, 

17087, 17089 
odst. 2 a) . 14593, 15644 
odst. 3. . . . 15644 

§ 33 15918, 16580, 16782 
§ 34 14579, 15140, 15833, 

Č. 1 

Č. 3 
Č. 4 

15899, 15918, 16395, 
16443, 16580, 16658, 

16782 
14932, 15075, 
15490, 15577 

· 15075 
. 15075, 15437, 

15451, 15552, 15577 
Č. 6 15075 

§ 35 . 15899 
- odst. 1 15075 
- odst. 2. . . . 15552 

§ 37 14365, 15075, 15552, 
15644, 15988, 16395, 
1'6491, 16758, 16861, 

16899 
64 
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Cí .. 

§ 38 16491 
§ 39 . 17098 
§ 42 . 16580 
§ 44 14574, 15181, 

15271, 15758 
§ 51 . 15988 
§ 52 . 14340 
§ 53 15075, 15181, 

15262, 16595 
§ 54 . 16899 
§ 55 . 15075, 16595 
§ 56 14593, 15075, 15181, 

15644, 15988, 16580, 
16595 

červenec 13., Č. 137 Sb. 
§ 8 . 16774 
§' 20. '. . 16981 
§§ 22, 25, 27 . . 15989 
červenec 13.) Č. 142. Sb. 
(odklad exekuce proti ze-
mědělcům) . . 14497, 15133, 

§ I 

§ 2 
§ 3 

§ 4 
§ .'5 

§ 6 
§ 8 

14581, 14849, 15359 
. 14028, 14268, 

14507, 14597, 
15360, 16919, 16971 

14581, 14849 
. . 14028, 14197, 

14268, 14283, 14419, 
14581, 14597, 15360 

· 14581 
. 14581, 15360, 

16800, 16971 
14258, 14283, 14497 

· 14110 
143 Sb. červenec 13., Č. 

(s.odá1ní poj.) 
červ,enec 13., Č. 
(stavebni ruch) 
§ 3 

· 15107 
160 Sb. 

· 16478 
14419, 15403, 
16045, 16562 

§ 9 . 16726 
č. 172 Sb. . 16733 
červenec 25., č. 189 Sb .. 14074, 

15921, 1,6053, 16148, 
16155, 16793, 16800, 

§ 2 
§ 139 
§ 154h) 
§ 161 
§ 173 
§ 1S9 
§ 239 

16851, 16948, 17100 
15841 

· 16751 
· 1,4608 
· 16603 
· 16900 
· 16603 

16603 
září 27., Č. 207 Sb. (od
kla.d exekuce proti země-

čis. 

dělcúm a nezaměstnaným) 14849, 
15359, 15360, 
16800, 16919 

čl. I. . 14197, 14268, 14581 
říjen 6., č. 211 Sb. (od-
klad exekuce proti země
dělcům a nezaměstna:ným) 14581, 

15359, 15360, 16919 
říjen 19., Č. 221 Sb. 
§ 175 . '. . 17100 
říjen 25., č: 228 Sb. 
§ 1, odst. 2 . 13987 
listopad 23., Č. 234 Sb. 
(exekuce na pohl. za stá-
tem) 
§ I 15370, 16145, 17118 
§§ 3, 4 . 16145 
prosinec 11., Č. 250 Sb. 
(umořování listin) . 15236 
§ 5 . . . 15236 
§§ 6, 20 . 16268 
prosinec ll., Č. 251 Sb. 
(procesní novela) . . 16929 
čl. 1.. '. 15931, 1'6070, 16086, 

16126, 16162, 16225, 
16280, 16334, 16364, 
16431, 16477, 16508, 
16551, 16845, 17005 

č. I . . 14448, 14974, 
17043, 17111 

Č. 2 . . 14435, 14563, 
14644, 14842, 

14930, 15275, 15382 
odst. 3 . . 15608 

Č. 3 . . l6S-64 
Č. 4 . . 15491 
Č. 5 . . 14855, 15511, 

16647, 16702, 16730, 
16828, 16842, 17055 

čl. II., odst. 2. . 14468, 14573 
- Č. 2. 15022, 15187, 15466 

čl. III. . .... 15985 
čl. IV. 14855, 15836, 15950, 

16247, 16370, 16440, 
16448, 16762, 17018 

odst. 2 . . . . 14798 , 
Č. 2 . . 14869, 14991, 

15217, 15306, 15650 
čl. V . 15776, 15998, 

16065, 16223, 
16268, 16322, 16332, 
16555, 16611, 166$4, 
16757, 16974, 17005 

Č. . 14125, 14245, 
14319, 14790, 14846, 
14848, 14882, 15026, 

čís. 

15041, 15095, 15096, 
15098, 15111, 15192, 
15207, 15208, 15249, 
15447, 15487, 15547, 
15649, 15667, 15690 

Č. 2 . 14279, 14386, 
14563, 14722, 15249 

čl. Vl. . . 14869, 15931 
prosinec 14., Č. 243 Sb. . 15802 
prosinec 17., Č. 245 Sb. 
čl. 17 . . 15868 
prosinec 22., Č. 258 Sb. . 14849, 

15359, 15360, 1'6800, 16919 
čl. 1.. . 14268, 14581, 16971 
čl. ll.. . . . . . 14598 
prosinec 22., č. 259 Sb .. 14849 
čl. I. . . 14281, 14432, 

14452, 14554 
prosinec 22., Č. 260 Sb. 
(dlužnické úlevy neza-
městnaných). . 14405, 14552, 

14730, 1-6133, 16275 
prnsinec 22., Č. 261 Sb. 
(peněžnictví) 16027, 16854 
čl. 1., Č. 3 . ' . 15112 
čl. ll. (2) . 15524 
prosinec 
§4 

22., Č. 272 Sb. 

§ 8 < 
§11 

14442, 15323 
14442, 15323 

· 14442 

1935 leden 25., Č. 22 Sb. .14572, 

§ 1 . . . . 
březen 8., Č. 39 Sb. 

16391, 16856 
· 16476 

§ 1 . . . . . . 14548 
,březen 26., Č. 81 Sb. (jízda 
motor. vozidly) víz XVI!. 
cl, str. 972. 
duben 5., Č. 43 Sb. (de
vis.. předpisy s Rumun
skem) 
čl. 17 . . . 
duben 9., Č. 69 Sb. 

· 15868 

§ 2 . . .. . 16780 
duben 12., Č. 61 Sb. . 15923 
duben 12., Č. 75 Sb. (pří-
davkový zákon) 14760, 16807 
§ 1 . 17000 
§ 2 . .. . 17048 
§ 3, písm. h) . 15091 
§§ 6, 10 . . 17048 
duben 12., Č. 76 Sb. (splát-
kový zákon) 
§ 1 16623 
§ 5 .... 16822 
§§ 5, 6 16609, 16644, 17088 

§ 7 
§ 11 
§ 12 
§ 16 
§ 18 
§20 

!Oll 

čís. 

15400 
. . . . 16623 

15400, 16250, 16822 
· 15400 

. . . 17088 

. 16250, 16623, 
16644, 17088 

duben 12., Č. 77 Sb. (do-
prava moto-r. vozidly) . 16943-
§§ 1, 3, 7, 18, 55 . . 15943 
§ 69 . . 16972 
§ 89 . . 15929 
§ 107 . .. . 15943 
duben 29., Č. 89 Sb. . 16739 
§ 1 . . . 16693 
§ 3 . 15001, 16034 
§ 4 .. 15001, 16171, 

1,6439, 16657, 16693 
§ 6 . . . . . 16970 
květen L, č. 96 Sb.. . 14572 
květen 18., č. 116 Sb. 
(družstva) 14945 
§§ 1, 2 . . 15775 
§ 4 (2) . . . 15091, 15600 
květen 18., Č. 176 Sb. 
§ 2 .. 17065 
§ 3 . 17101, 17138 
§ 4 . . 17101 
§§ 5, 6 .' '. 17065 
červen 8., Č. 12'5 Sb. (nov. 
k mal. příděl. zák.) 15230, 16094, 

16632, 16797, 16904, 17046 
červen 25., Č. 134 Sb. (za
stavování' podniků) . 14961 
červenec 16., Č. 162 Sb. 
§ 1 16767 
červenec 20., Č. 
(mlynářství) 

168 Sb. 

§§ 6, 15 . 
§ 17, odst. 3 
§ 32 . 
říjen 19., Č. 203 Sb. 

16981 
· 15091 
· 16981 

§§ 42, 94, 147 . . . 16972 
prosinec 6., Č. 227 Sb. 
(bezdí'tvodné zdražování) . 16444 
prosinec 19., č. 258 Sb. . 16629 
prosinec 21., Č. 238 Sb. 
(úrokové sazby) . 16822 
§§ 2, 4, 7, 8 . . 16413 
prosinec 21., Č. 250 Sb. 
(zemědělské úlevy). .15359, 

15424, 15501, 15549, 
15800, 15981, 16265, 
16706, 16800, 17042 

§ 1 15501, 15549, 
15757, 16919 

odst. 2 . . 15424 
64' 
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§ 2 
§ 3 
§ 5 
§II 
§ 12 
§ 13 

§ 15 
§ 17 

§ 18 
§ 19 
§ 20 

§ 21 

§ 22 
§ 23 
§ 24 
§ 25 

§ 26 
§ 27 

f) 

i) 

Čís. 

. . 16971 
15549, 16971 

· ló971 
. . 15549 

16919, 16971 
· . 15152, 15424, 

15501, 15549, 15757, 
16273, 16800, 17023 
· . . . 16971 

15300, 16800, 17078 
15300, 15424, 
15501, 15664 

· 15300 
· . . . 15501 

15501, 15549, 17023 
· . 15424, 15549, 

16273, 16919, 17023 
15152, 15424, 
15501, 15549 

· 16919 
· 15549 

. . 17035 
15359, 15501, 
15549, 15757 

· 16971 
15300, 15549, 
15757, 16919 

§ 28 . 16234 
prosinec 21., č. 251 Sb. 
(dluž. úlevy nezaměstna'-
ným) 15351, 15376, 15520 
§ 1 . 15520, 16083, 

§ 2 
§§ 7, 8 
§§13,17. 
§§ 18, 20, 24 . 
§§ 25,26. 
§ 28 . 
§ 32 . 
§ 33 . 

1936 leden 23., č. 15 Sb. 

16224, 16275 
16083, 16919 

· 16716 
· 15350 
· 15351 
· 16133 
· 15807 

15350 
17035 
17027 

leden 24., č. 12 Sb. 
březen 26., č. 65 Sb. (sta
vební ruch) 

16216 

§ 53 . '" 16900 
§ 54 . . 16391, 16766 
březen 26., č. 66 Sb. 
(ochrana nájemníků) viz 
XVI g), str. 971. 
březen 31., .č. 76 Sb. (ze
mědělské vyrovnací řízení) 15442, 

§ 1 
15720 

. . 15422, 15798, 
15807, 15814, 15816, 
15228, 15234, 16267 

II 
I 

§ 2 
§ 3 

§ li 

Č. 2 . 

Čís. 

. . . . 15422 
15422, 16267, 16828 

. 15391, 15433, 
15521, 15674, 

15719, 15817, 15912, 
16234, 16266, 16267, 
16344, 16350, 16456, 
16593, 16637; 16706, 
16794, 16828, 16887, 
16944, 17055, 17124 

16234, 16828 
odst. 1 
odst. 2 

· 15719 
· 15476 

§ 7 
§ 9 

- odst. 
- odst. 

§IO 
§ 13 
§ 14 
§ 19 
§ 21 

· ,15521 
15433, 15817, 16259, 
16265, 16273, 16344, 
1'6451, 16706, 16824, 
17042, 17124, !l7150 

1 . 15720 
2 . 15674 

· 17150 
· 16121 
· 15433 

16456, 16637, 16910 
16211, 16265, 16273, 
16706, 17042, 17124 

§ 24 . 16344, 16910 
březen 31., Č. 77 Sb. (dluž. 
úlevy nezaměstnaných) . 15520 
§ 1 '. 15376, 16133, 

16224, 16412, 17031 
. 15807 

15807, 16786 
16133, 16343 

. . . . 16133 
15520, 16272, 16275, 
16343, 16558, 17031 

duben 1., Č. 74 Sb. (de-
vis. předpisy s Rumun'-

§ 2 
§ 4 
§ 7 
§9 
§ 12 

skem) 
čl. 12 . 
duben 1., Č. 80 Sb. 

15868 

§ 61 . . 17138 
duben 2., Č. 82 Sb. . . 16709 
§ 1 16905, 16970 
§ 2 . . 16905, 17071, 17095 
- Č. 2 . . 15210 

§ 4 . . 17071 
§ 27 . . 16905 
duben 2., č. 86 Sb. (exek. 
novela) 
§§ 5, 6 16145, 16886 
květen 26., č. 144 Sb.. . 17121 

. čl. ll. . '" 16732 
čl. IV. . 16730, 16732 

čís. 

červen 16., č. 161 Sb. (pro-
cesní novela) . . 16175 
čl. 1., Č. li. . 15707 
čf. IV., Č. 10 . . 15656 

Č. 14 . .. 15526 
čl. V. . 15942, 15952 
čl. Vl. . '. 16659 
čl. IX. . 15471, 15836, 15893, 

15931, 15950, 17018 
čl. Xl. . 15707, 15836, 158.93 
červen 19., č. 159 Sb. (ze-
měď. vyr. řízeni) 
červen 19., Č. 168 Sb. 
(úprava pachtovného) 
§§ 1 až 8 . 15953 
óervenec 9" Č. 219 Sb. 
čl. 1.. . . . . . 16981 
červenec 8., Č. 227 Sb. . 
(znění zák. () př. daních) .16194, 

16489, 16640, 16800 
červenec 9., Č. 230 Sb. 
(odhad v zeměď. vyr. ří-
zení) . . 15674, 16451 
září 30., Č. 258 Sb. (ze
mědělci) 
čl. V. . . 15549 
září 30., Č. 259 Sb. (ze-
měď. VY'!. řízení). . . 15·912, 

16121, 16265, 16267 
září 30., Č. 269 Sb. . . 16705, 

W828, 17042 
čl. 1., č. 5 . . . . . 16706 
říjen 9., č. 262 Sb. (de-
valy. zákon) 
§ 1 . . 16146, 16147, 16488 
- odst. 5. . . . 15714 

listopad 7., č. 284 Sb. . 16629 
prosínec ll., č. 303 Sb. . 16854 
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čís. 

prosinec 17., č. 314 Sb .. 16292, 

čl. 1. . 
17006 

16608, 16611, 16647, 
16702, 16730, 16767, 
16828, 16642, 16845, 
16864, 16974, 17056 

prosinec 18., č. 338 Sb. 
§ 1 16232, 17041 
§ 2 . . 17041 
§ 3 16232, 16958, 17041 
§ 4 . . 17041 
§ 5 16232, 17041 
§ 7 .. ... 16232 

1937 leden 29.,č. 13 Sb. (ze" 
měď. vyr. řízení) . 16121, 16265, 

16267, 16828, 16910 
čl. I.. . . . 16456, 16637 
únor 4., č. 15 Sb. 16640, 16948 
únor 18., č. 23 Sb. 
§ 5 . . . . . . 16554 
červen 8., č. 164 Sb.. . 16678 
červen 11., Č. 100 Sb. 
§§ 6., 37 . ... 16583 
červen 16., č. 191 Sh. . 16678 
Červ.en 2;6., Č. 141 Sb. 
§ 5 . 
§ 11 . . 
červen 24., t. 148 Sb. 
§ 1 . . . . 
červen 24., Č. 150 Sb. 

16657 
. 16979 

. 16767 

čl. 1., Č. 2. 16706 . 
čl. II., § 1 16828, 16910, 17078 
čl. II., § 3, písm. f). 17078 
červen 30., č. 159 Sb. 16706 
§ 1 . . . .. 16336 
červen 30., Č. 163 Sb. 
§§ 1, 2. . 
červen 30., Č. 173 Sb. 

1938 hřezen W., Č. 56 Sb .. 

16906 
16554 
17078 

XXXII. Mírové smlouvy, mezinárodní úmluvy, 
státní smlouvy a pod. 

čÍ's. 

1883 březen 20., č. 64ř. z. (pa;. 
řížská úmlu'Va o ochraně 
živnostenského vlastnictví) -13844 

1905 červenec 17., Č. 60 ř. z. ma 
r. 1909 (Haagská úmluva) 
čl. 18, 19. . . . . 14578 

1908 listopad 13., Č. 401 na rok 
1921 Sb. (bernská úmlu
va) 
čl. 14 . 15198 

1919 zářilO., Č. 507 Sb. na rok 
1'921 (smlouva v St. Ger
main.) 

čís. 

čl. 215 14477 
čl. 273 . 14477 
čl. 275 14477, 15556 

1920 červen 4., Č. 102/22 Sb. 
(mírová smlouva trianon-
ská) . 14705 
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čís. 

1922 leden 20., Č. 130 Sb. na 
rok 1924 (úmluva s Ně
meckem o ochraně právní 
a '0 právní pomoci). 15019 
únor ll., Č. 369 Sb. 
(smlouva s Rakouskem 'O 
dvojím zdaně-ní pozůsta-
lostí) . 15408 
červen 4., Č. 102 Sb. (tria
nonská mírová smlouva) 
čl. 191 16262 
čl. 186 . 16901 
čl. 231, 254 16262 

1923 bfezen 17., Č. 46 Sb. na 
rok 1924 (úmluva s ]ugo
sl'avH) 
čl. 41. . . . . . 15575 
červenec 13., Č. 225 Sb. 'na 
rok 1924 
čl. Vl. 16901 
září 24., 'č. 191 Sb. na rok 
1931 (protOkol o dolož-
kách o roz-sudím) 
čl. 6 . 13230 
listopad 30., Č. 187 Sb. na 
rok 1931 (smlouva s Ra-

kouskem) 13365 

1924 březen 29., Č. 151;/29 Sb. 
o (úmluva mezi republikou 

Čes1kos'lo'Venskou) a repu
bHkou Rakouskou o Vše
Q1hecném pensijním ústavu 
.pro zříz.ence) . 14121 
červen 25., Č. 131 Sb. na 
rok 1924 (Německo) 

15019, 15118 
červenec 12., Č. 60/26 Sb. 
(úmluva mezi čsl. republi-
kou Rakouskou o úpravě 
závazků v korunách ra
kousko-uherských a o vzá-
jem. pohledávkách z vy
účtování nositeltl 'Pensijní
ho pojiště·ní) 

čt 1 . 
čl. 2 . 
čl. 7 f) 
čl. ll, 25 . 
čl. 28, 36 . 
čl. 42 . 

čl. 46 . 

čl. 47 . 

15556 
14477, 15785 
14477, 16840 

14477 
15785, 16310, 16434 

. . 16840 
14477, 15785, 
16310, 16434 

14477, 15785, 16310, 
16434, 16840 

. 14477 

říjen 23., Č. 140 Sb. na rok 
1928 (mezinárodní úmluva 
o přepravě zboží po želez
nidch) 

Čís. 

čl. 6, ~ 6. Iit. i), o). . 15093 
čL 7, ~ 1 . 14016, 15093 
čl. 9, ~ 3 bl, d) . . 15093 

písm. e) . 13381, 
14016, 15093 

pism. h) . . 13381, 
14016, 15093 

čl. 11, II 10 . 
61. 34 . 
čl. 43, § 1 
čl. 44, § 2, Č. 3 

· 15093 
15093 
14997 
14997 

1925 :březen 6., Č. 5/26 Sb. 
úmlu~a s repU'blikou Pol
·skou) 
čl. 3, Č. 1 
čl. 10, odst. 2, 3 15303, 
§ 7 
duben 23., Č. 202 Sb. 'na 
r. 1926 (ohchodní smlouva 
českoslnvensko...,po.!ská) 

14594 
15551 
14744 

čl. XVllI . 14016 
čl. XX 14016 
květen 29., Č. 34/27 Sb. 
(úmluva mezi čsl. repub-
li-kou a republikou Ra
kouskou o plnění smluv 
o pojištění na život a du
chody) 
Bl. IX. Ad 2 . 14477 

1926 květen 4., Č. 35/27 Sb. 
(úmluva mezi republikou 
českosloiVenskou a krá
lovstvím Ita1s'kým o splnění 
,smluv, týkajících se po-
jištění na život a důc.hod) 14180, 

14813 

1928 květen 26., Č. 55 Sb. pro 
rOik 1930 (úmluva mezi 
r~publrkou ,čsl. a králov
stvím MaďaI1ským o úpra
vě dlU'hů a p.ohledávek ve 
starých korunách rakous
kých a uherských) 
čl. 1 
čl. 7 . 
čl. 8 . 
čl. 9 . 

. čl. 13 
odst. 8 . 

čl. 22 

15162, 16263 
16263 
15162 

. . 15869 
14471,15869 

· 15156 
· 1-5869 

Čis. 

1929 červenec 23 .. Č. 145 Sb. 
(úmluva s Rakouskem o 
pensiiním ús.tavu svazu 
místních a malých drah) . 13404 
červenec 23., Č. 151 Sb. 
(úmluva s Rakouskou re- .. 
publikou) . . . . 1555" 
čl. 18 (Z) 15698 
III. dodatečný zápis ke 
smlouvě s Rakouskem 
z 12. července 1924 na rok 
1926 
čl. I. . 
čl. III. . 
čL V .. 

15785 
15785 
15785 

1930 duben 26., Č. 82/31 Sb. 
(o proveden; čL 249, 256, 
258 smlouvy trianonské) 

duben 28., Č. 81/31 Sb. 
(dohoda o závazcích ze 
smlouvy trianonské). . 

1931 prosinec 10., č. 187 Sb. 
(úmluva mezi čSR. a re
publi-kou Rakouskou o roz
dělení odpoč. zaopatř. po-
žitků) 

1935 říjen 28., Č. 179 Sb. {úmlu
va o mezinárodním posta
vení uprchlíků) 

XXXIV. Zákony dříve uherské. 

~ 7 
~ 43 
§ 49 
~ 91 

Obchod,ní zákon (zák. čl. XXXVII:1875): 

čís. 

. . 13379 ~ 319 
14292, 16608 

. . 14292 

\01& 

čís. 

14705 

14705 

16978 

16832 

čís. 

14351 
15870 
17020 
14351 
16298 

§~' 121, 123 
!1!l 189, 200 

14292 
16262 
16883 
16147 
17020 
14417 

§ 324 
§ 348 
§ 468 
§ 472 
§ 474 
§ 475 
§ 478 
§ 484 

. . 16298 

, § 265 
§ 267 
§ 272 

" 2, 
§ 17 
!1!l 9Z, 93 
~ 136 . 

ExekuČiní řád: 

a) zák. čl. LX:1881: 

Čís. 

14333 
. 16751 

14241 
. 16900 

§ 144 . 
§ 189 . 
§§, 190 až 192 
§ 210 . 

b) zák. čl. LlV:1912: 

§ 39 .., 
§ 40 . 14322, 15066, 
\; 42, písm. b) . 

čís. 

. . 14471 
15156, 16248 

. 14736 

15987, 16298 
14351 
16608 

čís. 

14808 
14789 
15869 

. 15869 
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I:i 2 
§ 7 
§ 9 
§ 10 
§ 19 
§ 22 
§ 29 
§ 41 
§ 51 
§ 52 
§ 53 
§§ 77, 79 
§ 88 
§ 110 
§ 129 
§ 130 

§ 131 
§ 147 
§ 163 
§ 180 

KokursnÍ řád (zák. čl. XVII:1881): 

§ 12 
II 37 . 
§§ 47, 51 

• 

Cís. 

· 16532 
· 15783 
· 16532 

Trestný poriadok (zák. čl. XXX:1896): 

Čís. 

§§ 113, 118,169,187,378,488. 15715 

Civilní řád soudní (zák. čl. 1:1911): 

čís. tis. 

15367, 15883 § 234, ods!. 2 · 14151 
· 16247 § 267 · 16446 
· 15713 II 268 15340, 16895 
· 16892 § 269 16243, 16706, 16748 

15635, 16895 § 270 16243, 16746, 16883 

· 15635 § 271 . 16882 

· 16250 § 367 · 16262 

· 15713 
§ 394 · 16243 

· 16259 
§ 396 · 15717 
§ 399 · 17018 

14333, 15635, 16744 § 410 · 14249 
'I4333, 15635 § 411 · 14246 

· 16247 §§ 426, 430 · 16605 
· 15646 § 443 · 16262 

15650, 16247 .§ 446 · 16755 
15978, 16706 § 470 · 15709 

14246, 15639, 15981, § 475 · 16754 
16450, 17015 § 480 · 17018 . 

16146, 16758 .§ 494 15235, 15878, 16254 

· 16755 
§ 499 · 16894 

· 13262 
§ 504 · 15782 
§ 505 16153, 16247, 16894, 

14965, 15004, 15049, 15228, 16895, 16897, 17016 
15237, 15319, 15471, 15639, § 507 · 16746 
15642, 15880, 15883, 15978, § 508 · 16605 
15984, 16153, 16258, 16260, §51O · 16440 
16261, 16347, 16442, 16755, § 511 · 16884 
16762, 16889, 16890, 16891, § 529 · 15985 
16892, 16e97, 17014, 17016, § 534 15878, 15982, 16241, 

17117, 17155, 17159 16248, 16439, 16443, 
Č. 2 . · 14282 16746, 16895, 17087 

§ 181 16250, 16894 § 535 . . . . 16895, 17159 
§ 182 13882, 15878, 15880, 16153, § 540 14965, 15782, 15868, 15987, 

16442, 16605, 16894 16147, 16243, 16254, 16442, 

§ 188 15235, 15878, 17157 
16605, 16762, 16897, 17016 

§ 222 · 15235 
§ 543 15782, 15868, 15987, 16147, 

16243, 16254, 16444, 16445, 
§ 225 15646, 16445 16446, 16605, 16889, 17156, 
§ 233 · 15782 17159 

§ 547 
§ 551 
§ 552 
§ 563 
§ 567 
§ 572 

čís. 

· 16153 
· 15156 
· 14736 
· 16884 
· 14249 
· 15420 

§ 581 
§ 606 
§ 639 
§ 641 
§ 697 

1017 

čís. 

· 17090 
· 15709 
· 14883 
· 16894 
· 15635 

VyrovnacÍ řád (M. E.4070:1915): 

čís. 

§ 18, odst. 2. . . 14896 

R Ů z TI é z á k o TI y (články uherského říšského sněmu): 

čís, Čís. 

1788 (triciatkový pori.dok) 1886 čl. VII 
§ 180 · 16605 § 28 13379, 16156 

1868 čl. XXXVIIl (obce) - čl. XXII . . . · 14705 

§ 23 · 14785 § 86 16756, 16757, 17016 

§ 35 · 14785 1894 čl. XVI 
§ 43 · 14785 § 40, ods!. 3 . · 14690 
§ 80 · 14785 čl. XXXI (maružel_ký zá!k.) 

1874 čl. XXIIl · 16156 § 3 · 14328 

čl. XXXIV (advoh!. § 25 · 14544 
po- § 43 · 13932 

riadok) § 75 · 14773 
§ 8 · 16961 § 77, .písm. a) · 14883 
čL XXXV · 13379 § 80, písm. aj · 16755 
§ 97 · 13379 II 105 14544, 14773 

1876 čl. XIV § 107 · 14544 

§ 6 · 14653 § !l9 · 16894 

§ 127 · 15651 1895 d. XXXV 

- čl. XXVII § 2 · 13972 

§ 43 · 15340 1896 čt XXXlll (trestní řád) 

1877 čl. XX 
§§ 95, 169, 187, 488 . · 14752 

§ 1 · 16156 1900 čl. XXIX . · 16887 

§ !l · 16659 1901 čt VlH · 14772 

§§ 15, 36 . · 16895 - čl. XXI · 14772 

§ 28 · 16438 1907 čl. XIX 
§ 36 · 16895 § 23 · 15787 
§§ 198, 201 · 14772 

1908 i:I. LVII · 16262 
1881 čl. XL 

§66 · 17122 1909 .čl. XI 

1884 čl. XVII 
§ 85 · 14151 

§ 50 · 13362 § 101 · 16605 
- čl. XIV · 14578 

1885 čl. XXlIl (vodni zák.) 1910 čl. XXV · 13362 
§ 23 · 16898 
§§ 65, 156 · 16891 1912 čl. LIlI 
§§ 163, 167 · 16891 II 37 · 14151 



1913 Čol. XVlH 
§ 26 . 

~ čl. LIli 
§ 13 
§ 17 . 

1914 čl. XIV 

čís. 
, 
I 

16891 
I 

I 
16534 II . 17121 

I 

§ 48 
čl. XVII 
§ 25 
§ 56 
čl. XLI 
§§ 1, 3 

Na říz e II í rn a ď. krá 1. rn i II i s t e r s t va: 

Čís. 

1855 decerubra 15., č. 222 ř. z. 
§ 88 . . 14896 
§ 92. . .. . 14896 
Poplatková pravidla . 15721 

1901 č. 27483 
§ 6 . 13362 

1903 Č. 1 
16. . . . . 

1913 decembra 19., Č. 67300 
§ 1 . . 

1916č. 800 J. M. 
1918 t. 4420 

XXXV. Cizozemské zákony. 

Belgie: 

Čís. 

§ 2.194 kod. civ. 15579 

Maďarsko: 

15336 

Čís. 

II 

čís. 

16150 

. 15554 
, 15554 

. 16150 

Čís. 

14772 

17121 
16605 
13972 

čís. 

1922 čl. XVII. 

1925 čl. VHL 
§ 153 . 15340 I 

,1928 Čll. XII. (valorisační zá-

~g~~/Ú127' M .. E. 15247, m~g 

čl. 21 uvoz. zák. 
§ 95 
§ 413 

1430/1922 M .. E. 15336 

Německo: 

Občanský zákon: 

čís. 

15019 
14669 
15159 

II 

II 
§I 903, 906, 1004 . 
§I 1027, 1065, 1090 
§ 1317. . 

Soudní řád: 

§ 328, Č. 1 
§ 328,č. 3 . 

čís. 

15019 
15019 

čís. 

16980 
16980 
16230 

1019 

v y r o v na c í řád. . . 15140 
R Ů z,n é z á k o II y (n a říz e fl í) : 

Čís. čís. 

1909 červen 1. (RoBI. S. 515 13193, 
14180, 14813, 15120 

1925 listopad 29. (RoBI. S. 
392) . . 

§ 328,č. 2 '. 13861 čl. 103, odst. 2 
14813 
15120 

1924 srpen 30. (RoBI. II. S. 
254) . . 13193, 14180, 

14813, 15120 
1925 červenec 16. (RoBI. S. 31) 14180 

červenec 16. (RoBI. S. 

1927 červenec 16. (RoBI. 117) 

1935 únor 4. (o devisovém hos
podářství) 

15120 

117) . 14813 

Rakousko: 

Čís. 

1111,38. 
II 39, 41 . 

16394 
15840 

Čís. 

1921 březen 7., Č. 141 (pojiš- 1923 prosinec 21., é. 636 Bg. 
B!.: čl. I. . 16408 ť.avCllcí regulativ) . 14477 

Spojené státy severoamerické: 
čís. 

1917 řijen 6., Č. 40 Stat. 411 . 15709 
1928 březen 4., Č. 45 Stat. 254 . 15709 

XXXVI. Výnosy a jiné předpisy. 

Výnos ministerstva financí: 

1850 leden 22., Č. 494 
§ 4 . . . 

- květen 3., Č, 181 ř. z. 
čl. 111., 14 . . . 

1857 květen 26., Č. 11.858, věstn. 24 
1861 listopad 22., Č. 7454 
1884 leden 25., Č. 18 

14694, 14901, 16276 
15020, 16484 

15707 
15654 
14380 
16555 

1885 Č. 225 . . . . . .' ... · 16231 
1899 říjen 10., 'č" 6919, věst. min. spravedlnosti č. 236/99, odst. 2 
1911 červen 10., Č. 44.236 «předpis pro trafikanty) 

· 16970 

· 13851 § 2 . 
§§ 37, 38 
§ 57. . 

1916 duben 17., Č. 27.652 . . . . 
1922 květen 23., Č. l00.547pI4.619/22-IV J3 (pracovní 

na tabák) . . . . . . 
1927 duben 21., Č. 33.812/1927-11., Bia 
1928 !březen 17., Č. 120.028-27-VII. 
~ hřezen 22., Č. 9932/28-V/16 

Č. 105.481j28-Vl1-18 
1930 červen 26., Č. 93 Sb. . . 
~ sr.pen 16., Č. 86.550/30-VIlcf20 

1931 Č. 117.353/31 
§ 52 . 

· 14521 
13851 

. . 15897, 16526 
řád továren 

14580 
· 16016 

. . 15617 
15897, 16526 

17160 
15338 
15617 

16399 
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1932 květen 31., Č. 79 Sb. (daň z obratu II obilnin) 
1935 č. 74.000/35a, ll!. 9 a . . . . . . 
- júli 1., č. 16.500/1935-1l!./9a . . . 
- prosinec 27., Č. 266 Sb. (o dani z obratu) 

1937 júni 5., č. 27.260/37-1l!.(9a . . . 

ministerstva národní obrany: 

služehní kniha 4-IV-l, H-IV-6, Č. 
§ 24 . 

slu-žehní řád I. díl 
§ 31 . 

ministerstva obchodu: 

. . . . . 1874 červen 21.; Č. 100 ř. z. . 
1906 červenec 18., Č. 176 'ř. z. 
1930 duben 22., Č. 22.194 

(plynový regulativ) 

ministerstva pošt a telegrafů: 

1926 červen 30., č. 33.156/V-1926 

ministerstva sociá1ni péče: 

1919 březen 21., č. 4751/1Il-19 (osmihodinová pracovní doba) 

· 15091 
· 16399 
· 16537 
· 15721 
· 16537 

13817 
13817 

13817 

· 15253 
· 14618 
· 1665'1 

· 15797 

14775, 15253, 16302 
§ 1 . . . . . 13558 

1935 červen 4., Cd 137-31-416 16478 

ministerstva spravedlnosti: 

1880 květen 4., Č. 6054 . 
1884 duben 25., Č. 4487 ř. z. . 
1892 duben 22., č. 6450, věst. Č. 14 
1894 říjen 26., věst. Č. 40 
1897 květen 26., Č. 78 ř. z. . . . . . . . . . 

16079 
16625 
14498 
16559 
14653 

červenec 12., Č. 26 vést. (instrukce pro výkonné otgány) 
bod 58 a) . . . . . . . . '. 14296 
bod 66 a 67 . 13725 
bod 107 . . 13715 
bod 141 . . 14296 
§§ 12, 20, 21 . 16417 

flJen 3., véstn. Č, 44 . .. '. .. 14234 
prosinec 3.,č. 25.801. věstn. Č. 44 13809, 14084, 14708, 15183, 15364 

1899 .říjen 10. Č. 6919, Č. 236/1899 . . 16970 
- listopad 5.,č. 24.006, věstn. str. 363 . 15421 

1902 březen 6.,č. 4121/2 . 13809 
- duben 10., věstn. str. 96 . 16414 

1907 březen 2., č.3558 . 15613 
- věstník str. 182. . . 14426 

1908 věstník str. 44, 45 . 14498 
1909 únor 3., Č 3331 ...... ..... 15931 

únor 28., Č. 3 věstn. k zák. č. 68/1908 z. z. čes. (statky středni 
velikosti) . . . . . . . . 14118, 14523, 15518, 16233 

§ 2 . . 17109 
§§ 5, 14 . . . 16555 

1910 březen 1., Č. 32.963/9, věstn. str. 157 13470 13964 
- květen 10., Č. 9. . : 16417 

1911 únor 6., Č. 14 věstn. . 15613 
1914 věstn. Č. 4 . . . . 13769 
- červen 2., .č. 43 věstn. . 13700 

1917 březen 17., Č. 6726. .' ... 
1919 břez·en 29., Č. 6336, Č. 5 věs!n. (Rakousko) 
1921 s"pen 4., Č. 35.906/21 
1923 Č. 4 věstn. . . . . 
1924 březen 14., Č. 7403, věstnč 23 
-č. 3337/24, věstn. Č. 32 . 

1926 leden 18., Č. 60.345/25, věstn. Č. 
- březen 6., Č. 2669 . 
- srpen 8., Pres. 1526/26 
- věstník Č. 131 . 

1927 věstníku Č. 133 . 
1928 Č. 84 věstníku 
- str. 184 věstníku 

§ 7, odst. 2 . 
§ 14, odst. 3, lit. a) 
§ 15/1 . . . 

květen 17., Č. 31.157/27, věstn. ,č. 6 
září 10., Č. 16.574,/28 

1929 z.áří 18., Č. 33.923/29 
1931 červenec 8., Č. 31.673 
1933 březen 29., ,Č. 9073/33 . 
1934 červenec 26.,č. 39.431/34 . 
- prosinec 29., Č. 67.002/34-10 

1935 věstn. Č. 28, str. 42. . . 
1937 květen 18., Č. 28.162, věstn. Č. 10 

ministerstva školství a národní osvěty: 

102\ 

14413 
15631 
14963 
13554 
13197 
15081 
13170 
14612 
16417 
16396 
14557 
13649 

· 14963 
· 14963 

15033 
13963 
13990 
16526 
14963 
15885 

· . 13566 
14507, 14581 

14581 
· . 14848 

16730, 16732 

1920 červen 14., Č. 27.819 (státni nakladatelství) . . '.' . 14719 
1921 říjen 15., Č. 87.471, str. 533 věstn. Č. 149 (ústava českoslov. mkve) 13309 
192.5 Hstopad 30., č: 96.000-11I (učňovské školy .na Slovonsku a Pod- 14809 

k"patské RusI). . . . . 
1932 leden 17., Č. 166.068/35-IV/l. . . . C 16884 
-říjen 7., Č. 5638/32 pres. dodatek II k roc. 1938 

ministerstva vnitra: 
1855 březen 6., Č. 6382 ex 1854. . . . . . . : . . 14380 
1890 březen 12., vyhláška místodržitelství pro čechy č. 17504 ces. z. z. 

Č. 33 . . 
1914 září 7. Č. 239 . . 
1925 leden JO.,č. 87.932/24 
1928 srpen 9., č.46.984/5/28 . 
- Č. 65.847-14/28. . . 

1930 červenec 10., Č. 43.608/30 
1933 únor 10., Č. 84.591,/32-17: 

§ 77. . . . 
- listopad 24., Č. 78.867/33-6 

1934 březen 5., Č. 15.773/34. . 
1936 ,květen 11., č. 29.706 věstn .. 

mini,sterstva zemědělství: 

1921 červenec 18., Č. 39.933/IV b) 
1925 Č. 30.825/XV-Ij25 
- č. 30.826/XV -1/25 
-č. 33.314/XV-11125. . . 

1934 duben 16., Č. 107.360-VIIVB 1933 
1935 květen 1., Č. 196 . . . . . . . . . 
- pres. oběžník Č. 1 ze dne 29. dubna Č. 2393-<'res./35 
- květen 2., Č. 201.374/35, 1/IX . 

· 13763 
· 15563 

16435 
· 15803 
· 17160 
· 16972 

· 15969 
· 16435 

16435 
16972 

16850 
17160 
17160 
17160 

· . 16891 
14572, 16391 

· 16410 
· 16410 
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1936 únor 18., Č. 133.049jIX-I-36. . 
1937 březen 16. Č. 181.627:/37-1X;7-76 

ministerstva železnic: 
1898 duben 7., Č. 16.366 . 
1914 listopad 20., Č. 43.797 
1915 duben 1., Č. 6708 . 
1919 červen 6., Č. 16.430 . 
- říjen ll., Č. 32.094 . 
- ří~e.n 18., Č. 24.842 . 

1920 červen 30., Č. 17.301-1/3 . 
červenec 1., Č. 1060/20 Pres. 

§ 3,č. 5, odst. 17 
1921 březen 14., Č. 870-V4 . 

duben 18., Č. 792/21 
červen 18., Č. 35.081-1/3 
srpen 23.,č. 47.603. . 

- prosinec 3., Č. 64.231-1/3 
1922 září 19., Č. 13598 . . . 
1923 březen 12., Č. 55.739/22 věst. Č. 48 . 
1925 listopad 9., Č. 52.376, věst. Č. 197 . 
1927 Č. 38.566/27 (stanovy pensij. fondu) 

§ 1, odst. 5--8 . . . . . 
§ 7 13740, 
§ 8 . 

1928 červenec 28., Č. 33.478. . 
1932 únor 1., Č. 51.828-Pres./3-1931 
Služební řád ~eJezničních zaměstnanců: 

§ 1, písm. c) 
§ 2 . 
§ 18 
§ 29 
§ 33 
§ 34 
§ 40 
§ 48 
§ 56 
§ 78 
§ 79 
§ 83 
§ 91 
§ 92 . 
§ 107 . 
§ 114 . 
§ 115 . 

písm. a) 
písm. e) 

§ 116 . 
§ 117 . 
§ 118 . 
§ 121 . 
§ 123 . 
§ 130 . 
§ 131 . 

· 15975 
16410 

13959, 14052, 14053 
14052 
14052 
15796 
14052 
13956 

· 13956 
· . 15554 

14185, 14383 
· 14052 
· 14052 
· 13956 
· 13956 
· 14052 

13767 
· 16436 

· . 16436 
14587, 15991 

· . 14915 
13895, 15040, 15223, 15344 

13671, 14915 
· . 13524 

15871, 16290 

· . 13918 
13918, 15040, 16872 
. . . . 16436 

13918, 15796, 16264, 16763 
14153, 16489, 16748 

· . 16436 
16225, 16437, 16763 

· . 13951 
16225, 16763 
13951, 15796 

· 13951 
· 13587 

· . 16436 
16373, 16777, 16968 

· 16968 
· . 13895 

13959, 16264, 16437 
13918, 14586, 14911, 15349 

13918, 14586, 15309 
14237, 16225, 16264, 16768 

· 14587 
15040, 16748 

· 15040 
15040 
16225 
16225 

ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska: 
1919 květen 20., Č. 102 . . 16884 

16757 1925 květen 2., Č. 20.636/25 . 

presidenta zemské správy politické pro čechy: 

1920 září, Č. 5 C-855 z. z. čes. 

zemského úřadu v Praze: 

1930 záři 10., Č. 433.987/30 

c. k. českého místodržítelství v cechách: 
1850 květen 1., čes. z. z. a v. v. (obecní řád pražský) 
1882 prosinec 29.,č. 82.983 . 
1897 červenec 30., Č. 116.843 . 
1907 březen 12., Č. 33 čes. z. z.: 

§ 4 . . . . 
1913 listopad 8., Č. 69 čes. z. z. 

c. k. rakouského ministerstva financí: 

1860 leden 16., Č. 21 ř. z. 
1875 květen 29., Č. 2233 ř. z .. 

XXXVII. Různé. 

DiScipliná,mí řád pro úřednÍJky spořite.len . 

st,atut advokátů: 
§ 12 
§ 14 
§ 15 
§ 59 

Instrukce pro háňské úřady 
K,olektivní smlouva zaměstnanců nemocenských pojišťoven: 

čl. XVI. 
čl. XX. 

Organisační statut obcí: 
§§ 18, 28, 31, 35, 36 

Pravidla poštovní ~pořjtelny . 
Předpisy Elektrotechnického svazu čsl.: 

§ 11125 . 
§ 12003 . 

Služební a disciplinární řád zaměstnanců :nemocenských pokladen: 
§24 
§ 44 . 
§ 54 . 
§ 70 . 

Služ,ební lpragmatika (řád): 
pro činně slouZící vojenské osoby (A-I-l) 
pro bankovní úředníky 

§ 18. . 
pro státní úředníky: 

1023 

. 14681 

. 15222 

14287 
16565 
16565 

14231 
15553 

16849 
16849 

. 15744 

15920, 16036 
. 15920, 16036 

16036 
15920 
14466 

13694 
15746 

16757 
14897 

15657 
15657 

13629 
13629, 13636' 

. 13636 
13629, 13636 

15531 
14297 
15899 

16738 
§ 80. . . ..' 

pro úředníky a sluhy hlavního mesta Prahy (1905 prosinec 20., 
Č. 3624 O. s.). . 15538 

pro úředníky a zřízence města Brna: 
§ 54, odst. 5. . 

pro vyměřeni odpnčivných požitků: 
§§ 64, 176 

13962 

16850 



1024 

pro za:městnance podniku >).štátne lesy a statky« .. 16764 
pro zami'stnanee pojišťoven v býv. č. S. R. 15241, 15772 
pro zřízence nemocenských pojišťoven 14083, 15143 
pro :t;řízence obecní . 15143 
soukromých zaměsÍ'nancú: 

§§ Z, 44 . 16491 
úředníků spořitelen 15029 

Smlouva mezi obcí brněnskou a ,mkouskou '~poleóností Union ze dne 
1. prosince 1898: 
§ 19 . 14005 

Stanovy báňské revírní pokladny . 14466 
15302, 15628, 15696 
15425, 15438, 15528 

16007 
16008 
16541 

družstva . 13a36, 13519, 13718, 13771, 14032, 14945, 
stavebního 13206, 13900, 15008, 

§ 11 . 
§ 18 . 
§ 23 . 

Stanovy fondu pro invalidní a starohní 'Pojištění poštovních zaměstnalHCŮ . 15797 
. 16431 

14782, 15961 
hospodářských záložen 
náboženské obce židovské 
nemocenské pojišťovny ,býv. čsl. stát. drah: 

§ 3 . . 16225 
16906 
14950 
15402 

§§ 1, 29, 35 
německých pojišťoven 
odborového svazu 
pensijního fondu: 

§§ 9, 12 16968 
pens~Jn"ího ústavu soukromých drah v Brně: 

§§6,8,č.1,33. 13767 
pojišťovny soukromých 'Ůředniků a zřízenců: 

§ 31 . 16851 
pražské bursy 'pro 'zboží a cenné papíry: 

§ 97, udst. 3 . 13262 
15687 
15141 

spolku 
Statut pro veřejné nemocnice (1890 březen 12., Č. 

Služobný štatút cohurgovlských -zamesta:nancov: 
33 z. z. čes.) 

§ 29. . 
ústava československé církve 
Výklad pojistných podmínek . 

16604 
13309 

13173, 13Z19, 13221, 13368, 13369, 13391, 
13501, 13547, 13608, 13653, 13696, 13750, 
13818, 13835, 13848, 13906, 13927, 14173, 
14188, 14259, 14271, 14450, 14611, 146a3, 
14664, 14691, 14699, 14733, 14738, 14762, 
14812, 14828, 14833, 14837, 14870, 14871, 
14893, 14918, 14955, 15129, 15188, 15203, 
15214, 15320, 15258, 15285, 15286, 15311, 
15315, 15344, 15339, ~428, 15434, 15448, 
15450, 15571, 15576, 15593, 15594, 15610, 
15716, 15799, 15826, 15853, 15906, 1592Z, 
15932, 15933, 16021, 16084, 16093, 16097, 
16123, 16182, 16222, 16298, 16304, 16334, 
16511, 16526, 16545, 16594, 16608, 16626, 
16630, 16633, 16636, 16718, 16737, 16789, 
16802, 16834, 16837, 16865, 17098, 17143 

Dodatečué ustanovení k všeobec-ným poj. podmínkám 15906, 16374, 16594, 16943 

OSTRi:DNV KNIHOVNA 
~ 
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